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ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 81ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 24 DE MAIO DE 2011
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Ofício da Ministra de Estado do
Meio Ambiente
Nº 413, de 2011, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 572, de 2010, do
Senador Jefferson Praia. .......................................
1.2.2 – Leitura de requerimentos
Nº 581, de 2011, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, solicitando oitiva da Comissão de
Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 495, de 2007.........................................
Nº 582, de 2011, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à Constituição nºs 2 e 5, de 2011........
Nº 583, de 2011, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando a retirada do Requerimento
nº 386, de 2011. Deferido......................................
Nº 584, de 2011, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do Desembargador José Ferreira de Assis............
1.2.3 – Mensagem da Presidente da República
Nº 80, de 2011 (nº 142/2011, na origem),
encaminhando o relatório contendo os limites de
empenho e movimentação financeira que caberão
a esta Casa, os respectivos parâmetros e memória
de cálculo das receitas e despesas........................
1.2.4 – Comunicação da Presidência
Arquivamento definitivo do Projeto de Lei da
Câmara nº 77, de 2007...........................................
1.2.5 – Aviso do Tribunal de Contas da
União (autuação)
Nº 12, de 2011-CN (nº 359-GP/TCU/2011,
na origem), encaminhando ao Congresso Nacional
relatório contendo a atualização de informações
relativas a obras com indícios de irregularidades
graves. Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria.....................................................
1.2.6 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2011, de
autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, que altera
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as Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991,
para incluir o catador de material reciclável como
segurado especial da Previdência Social...............
Projeto de Lei do Senado nº 280, de 2011, de
autoria do Senador Pedro Taques, que acrescenta
§3º ao art. 52 da Lei de Execução Penal, para proibir
visitas íntimas aos presos provisórios e condenados
submetidos ao regime disciplinar diferenciado por
envolvimento com o crime organizado...................
Projeto de Lei do Senado nº 281, de 2011,
de autoria do Senador Romero Jucá, que estabelece regime especial para a definição de área de
reserva legal em propriedade ou posse situada na
Amazônia Legal......................................................
1.2.7 – Pareceres
Nº 313, de 2011, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício S/27, de 2011.......
Nº 314, de 2011, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício S/30, de 2011.......
1.2.8 – Discursos do Expediente
SENADOR MÁRIO COUTO – Comunicação
de que a oposição está colhendo assinaturas para
abertura de CPI com o propósito de investigar denúncias envolvendo o Ministro Antonio Palocci......
SENADOR GEOVANI BORGES – Comentários sobre pesquisa realizada pela Promotoria
de Justiça da Infância e Juventude, denominada
“Perfil do Adolescente Infrator”, que verificou que
a iniciação criminosa de jovens e crianças ocorre
associada ao uso de drogas...................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Expectativa com
a votação hoje, na Câmara dos Deputados, do novo
Código Florestal; e outro assunto...........................
SENADOR JARBAS VASCONCELOS – Registro do artigo intitulado “A história da Hemobrás”,
publicado no Jornal do Commercio, edição de 20
do corrente..............................................................
1.2.9 – Ofício da Câmara dos Deputados
Nº 101, de 2011, comunicando a aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2007
(nº 2.300/2009, naquela Casa), do Senador Leomar
Quintanilha e outros Senadores. ...........................
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1.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ACIR GURGACZ – Manifestação
de pesar pelo falecimento, hoje, do ex-Senador Abdias Nascimento; e outro assunto...........................
SENADOR WILSON SANTIAGO – Homenagem pelo transcurso, ontem, dos 70 anos da Justiça
do Trabalho no Brasil. ............................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES – Preocupação com a qualificação de mão
de obra como condição para sustentabilidade do
crescimento econômico brasileiro...........................
SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA – Defesa de
uma divisão mais justa dos royalties do petróleo...
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da reunião, realizada hoje de manhã, para iniciar mobilização favoravelmente à instalação de uma Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, a fim de apurar as
denúncias veiculadas pela imprensa do País envolvendo o Ministro Antonio Palocci............................
SENADOR PAULO PAIM – Encaminhamento de voto de pesar pelo falecimento, hoje, do ex-Senador Abdias Nascimento.................................
1.2.11 – Leitura de requerimento
Nº 585, de 2011, de autoria do Senador Paulo Paim e outros Srs. Senadores, solicitando voto
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Abdias
Nascimento.............................................................
1.2.12 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JOÃO PEDRO – Críticas à oposição pela politização das denúncias envolvendo o
Ministro Antonio Palocci.........................................
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder –
Defesa do Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2011,
que dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na
jurisdição do Tribunal Regional da 23ª Região.........
SENADORA LÚCIA VANIA – Considerações
sobre o alto custo da energia elétrica como fator
que prejudica a competitividade do país. ..............
SENADOR HUMBERTO COSTA, como Líder – Posicionamento contrário da bancada do PT
quanto a iniciativa da oposição de convocar o Ministro Antonio Palocci ou instalar uma CPI a fim de
investigar o seu crescimento patrimonial. ..............
SENADOR ALVARO DIAS – Esclarecimentos
em relação ao pronunciamento do Senador Humberto Costa.............................................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Resposta ao
pronunciamento do Senador Humberto Costa.......
1.2.13 – Leitura de requerimentos
Nº 586, de 2011, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando oitiva da Comissão de
Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 127, de 2006. .......................................
Nº 587, de 2011, de autoria do Senador Humberto Costa e outros Srs. Senadores, solicitando que
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o tempo destinado aos oradores do Expediente da
sessão de 7 de julho próximo seja destinado a comemorar os 10 anos da Lei nº 10.216, de 2001.....
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 1
Medida Provisória nº 515, de 2010, que abre
crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo,
no valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos
e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e
quatro mil e cento e noventa e seis reais, para os
fins que especifica. Aprovada, após Parecer nº
315, de 2011-PLEN, proferido pelo Senador Jorge Viana (Relator revisor), tendo usado da palavra
os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Jorge Viana (Relator revisor), Jayme Campos, Alvaro Dias,
Demóstenes Torres, Randolfe Rodrigues e Mário
Couto. À promulgação. (Votação nominal)..............
1.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 313, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício
nº S/27, de 2011 (nº 491/2011, na origem), pelo
qual o Procurador-Geral da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
Tito Souza do Amaral para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Aprovado. (Votação
nominal.).................................................................
1.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 314, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício nº
S/30, de 2011 (nº 384/2011, na origem), pelo qual
o Procurador-Geral da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. José
Lázaro Alfredo Guimarães para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público. Aprovado. (Votação
nominal.).................................................................
1.3.4 – Item 3
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de
origem, do Deputado Sarney Filho), que fixa normas,
nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do
parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal,
para a cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência
comum relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Discussão
adiada, conforme acordo de lideranças.................
1.3.5 – Item 4
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010 (nº
219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a informações
previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do
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§ 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e dá outras providências. Discussão
adiada, conforme acordo de lideranças.................
1.3.6 – Item 5
Proposta de Emenda à Constituição nº 11,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que altera o procedimento de apreciação das medidas provisórias pelo Congresso
Nacional. Não houve oradores na primeira sessão
de discussão, em primeiro turno.............................
1.3.7 – Item 6
Projeto de Resolução nº 67, de 2010, que
autoriza a filiação do Senado Federal à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas
(Astral) e dá outras providências. Aprovado. ........
Redação final do Projeto de Resolução nº 67,
de 2010. (Parecer nº 316, de 2011-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
1.3.8 – Item 7
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008 (nº 696/2003, na Casa de origem,
do Deputado Zezéu Ribeiro), que dispõe sobre o
acesso à informação de valor didático por alunos e
professores nas áreas de engenharia e arquitetura
e dá outras providências. Aprovado. À Câmara dos
Deputados..............................................................
1.3.9 – Item 8
Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2011 (nº
5.549/2009, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) e
dá outras providências. Aprovado. À sanção........
1.3.10 – Item 9
Projeto de Lei do Senado nº 185, de 2004,
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o
emprego de algemas em todo o território nacional.
Retirado da pauta.................................................
1.3.11 – Item 10
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2010 (nº 736/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Panamá sobre Transferência de Pessoas Condenadas ou Sujeitas a Regimes Especiais, assinado na Cidade do
Panamá, em 10 de agosto de 2007. Aprovado. À
promulgação...........................................................
1.3.12 – Item 11
Projeto de Decreto Legislativo nº 636, de
2010 (nº 2.403/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre a Criação e a
Implementação de um Sistema de Credenciamento
de Cursos de Graduação para o Reconhecimento
Regional da Qualidade Acadêmica dos Respectivos
Diplomas no Mercosul e Estados Associados, ado-
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tado em San Miguel de Tucumán, em 30 de junho
de 2008, por meio da Decisão CMC nº 17/08, no
âmbito da XXXV Reunião do Conselho do Mercado
Comum. Aprovado. À promulgação.......................
1.3.13 – Item 12
Projeto de Decreto Legislativo nº 640, de 2010
(nº 1.677/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Assistência Jurídica
Mútua em Assuntos Penais entre os Estados Partes
do Mercosul, a República da Bolívia e a República
do Chile, aprovado pelo Conselho de Ministros do
Mercosul, em Buenos Aires, em 18 de fevereiro de
2002. Aprovado. À promulgação...........................
1.3.14 – Item 13
Projeto de Decreto Legislativo nº 641, de
2010 (nº 2.405/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Tráfico Ilícito
de Migrantes entre os Estados Partes do Mercosul, feito em Belo Horizonte, em 16 de dezembro
de 2004, com as correções contidas no texto da Fé
de Erratas ao Acordo, assinado em 28 de junho de
2007. Aprovado. À promulgação............................
1.3.15 – Item 14
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2011
(nº 2.546/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos sobre a Concessão de Autorização de Trabalho para Dependentes de Agentes
Diplomáticos, Funcionários Consulares e Pessoal
Técnico e Administrativo de Missões Diplomáticas
e Consulares Acreditados no outro País, celebrado
em Brasília, em 23 de julho de 2009. Aprovado. À
promulgação...........................................................
1.3.16 – Item 15
Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2011
(nº 2.643/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis
e do Protocolo à Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis
Relativo a Questões Específicas ao Equipamento
Aeronáutico, ambos concluídos na Cidade do Cabo,
em 16 de novembro de 2001, bem como o Ato Final da Conferência Diplomática para a Adoção da
Convenção e do Protocolo e as declarações que o
Brasil deverá fazer quando aderir à Convenção e
ao Protocolo. Aprovado, tendo usado da palavra
o Senador Jorge Viana. À promulgação.................
1.3.17 – Item 16
Requerimento nº 384, de 2011, do Senador
Paulo Davim, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 99, de 2010, com o
Projeto de Lei do Senado nº 65, de 2010, que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
16, de 2009, por regularem a mesma matéria (altera a lei que trata de parcelamento do solo urbano).
Aprovado...............................................................
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1.3.18 – Item 17
Requerimento nº 415, de 2011, da Senadora
Gleisi Hoffmann, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003; 200,
de 2004; e 314, de 2005, por regularem a mesma
matéria (reajuste do salário-mínimo). Aprovado...
1.3.19 – Item 18
Requerimento nº 480, de 2011, do Senador
Valdir Raupp, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 346, de 2009, por
regularem matéria correlata (contribuição de PIS/
PASEP/COFINS/IPI na Àrea de Livre Comércio de
Guajará-Mirim – RO). Aprovado............................
1.3.20 – Item 19
Requerimento nº 483, de 2011, do Senador
Vital do Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, com o
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007, que já se
encontra apensado aos Projetos de Lei do Senado
nºs 629 e 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; e 256, de
2009, por regularem matéria correlata (distribuição
de royalties). Aprovado..........................................
1.3.21 – Item 20
Requerimento nº 510, de 2011, do Senador
Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 57, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(proíbe a cobrança adiantada sobre serviço a ser
prestado). Aprovado..............................................
1.3.22 – Item 21
Requerimento nº 515, de 2011, da Senadora
Lúcia Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 439, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (informações sobre as obras públicas). Aprovado.....
1.3.23 – Item 22
Requerimento nº 526, de 2011, do Senador
Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 40, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (incentivos fiscais
para desenvolvimento regional). Aprovado..................
1.3.24 – Item 23
Requerimento nº 538, de 2011, do Senador
Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 74 e 94, de 2007;
364, de 2008; e 12, de 2011, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 470 e 681, de 2007; 138 e 465,
de 2008, que já se encontram apensados, por tratarem de matéria correlata (deduções no cálculo
do imposto de renda). Aprovado...........................
1.3.25 – Item 24
Requerimento nº 539, de 2011, da Senadora
Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de
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Lei do Senado nº 17, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte
(regulamenta o ingresso de estagiários na Administração Pública). Aprovado.....................................
1.3.26 – Item 25
Requerimento nº 540, de 2011, da Senadora
Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte
(arrecadação de direitos autorais). Aprovado........
1.3.27 – Item 26
Requerimento nº 541, de 2011, do Senador
José Agripino, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 24, de 2008, com
o Projeto de Lei do Senado nº 111, de 2008, por
regularem matérias correlatas (acessibilidade das
pessoas portadoras de necessidades especiais).
Aprovado...............................................................
1.3.28 – Item 27
Requerimento nº 544, de 2011, do Senador
Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 467, de 2003;
46, 242, 568, de 2009; 18 e 81, de 2010; e 98, de
2011, com os Projetos de Lei do Senado nºs 300,
de 2004; 105, 147, 292 e 365, de 2007, que já se
encontram apensados, por regularem matérias correlatas (Imposto de Renda). Aprovado..................
1.3.29 – Item 28
Requerimento nº 545, de 2011, do Senador
Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 4, 589 e 590,
de 2007; 174, 181, 240, 449 e 463, de 2008; 45,
277, 305, 347, 380 e 510, de 2009; 160 e 197, de
2010, por regularem matérias correlatas (isenção
do IPI). Aprovado...................................................
1.3.30 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Comunicação
Do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, solicitando que constem matérias sobre
Meio Ambiente da pauta dos trabalhos legislativos
do Senado Federal nos dias 6 a 10 de junho próximo, em razão da comemoração do Dia Mundial do
Meio Ambiente no dia 5 de junho próximo. (Ofício
nº 56/2011, de 23 do corrente).............................
1.4.2 – Comunicação da Presidência
Determinação de que a Secretaria-Geral da
Mesa proceda ao levantamento das matérias relacionadas ao tema...................................................
1.4.3 – Discursos
SENADOR ANIBAL DINIZ – Reflexão sobre
o novo Código Florestal. ........................................
SENADOR SÉRGIO PETECÃO, como Líder
– Registro da participação de S. Exª no Encontro
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Nacional da União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale), realizado em Florianópolis/SC; e
outro assunto..........................................................
SENADOR WALDEMIR MOKA – Necessidade de o Brasil incrementar e incentivar a produção
de pescado.............................................................
SENADOR MAGNO MALTA, como Líder –
Críticas ao kit contra a homofobia, que o Ministério
da Educação pretende distribuir para as escolas...
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Preocupação com os reflexos negativos que a Medida
Provisória nº 534/2011, que garante incentivos fiscais para a produção de tablets, trará para a Zona
Franca de Manaus..................................................
SENADORA MARINOR BRITO, como Líder –
Registro e cobrança da apuração rigorosa do assassinato dos trabalhadores rurais José Cláudio Ribeiro
da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva..............
SENADOR WELLINGTON DIAS – Registro
da participação de S. Exª e outros Srs. Senadores
em evento de inauguração, no Rio Grande do Sul,
de um centro de referência para tratamento de dependentes químicos; e outros assuntos.................
SENADOR IVO CASSOL, como Líder – Defesa de projeto de lei, de autoria de S. Exª, que altera
o Código Penal para prever medida de segurança
de tratamento químico-hormonal aos condenados
por pedofilia; e outros assuntos..............................
1.4.4 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 282, de 2011, de
autoria do Senador Ivo Cassol, que altera o Código
Penal, para prever medida de segurança de tratamento
químico-hormonal aos condenados por pedofilia.........
1.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR ROMERO JUCÁ – Registro da
determinação do Presidente da Infraero para que
se iniciem as obras do armazém de cargas do aeroporto de Boa Vista/RR; e outros assuntos...........
1.4.6 – Leitura de requerimentos
Nº 588, de 2011, de autoria do Senador Inácio Arruda, solicitando a criação de Comissão Externa, composta por três Senadores, destinada a
representar o Senado Federal na IV Conferência
de Prefeitos da C40................................................
Nº 589, de 2011, de autoria do Senador Cyro
Miranda e outros Srs Senadores, solicitando a realização de sessão especial para comemorar o Dia do
Administrador, a realizar-se no dia 26 de setembro
próximo...................................................................
Nº 590, de 2011, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, solicitando voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador Abdias do Nascimento...
1.4.7 – Pareceres
Nº 317, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 72, de 2007..................
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Nº 318, de 2011, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 77, de 2002...........................
Nº 319, de 2011, da Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 190, de 2010.............................................
1.4.8 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 190, de 2010, cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. (Ofício nº 3, de
12 do corrente, do Presidente da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária)...........................
1.4.9 – Comunicação
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, de substituição de membro
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Ofício nº 64/2011, de 24 do corrente).....................
1.4.10 – Comunicação da Presidência
Adoção, pela Senhora Presidente da República,
em 20 de maio de 2011 e publicação em 23 do mesmo
mês e ano, da Medida Provisória nº 534, de 2011, que
altera o art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para incluir no Programa de Inclusão Digital “Tablet PC” produzido no País conforme processo
produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo.
Constituição da Comissão Mista e estabelecimento
do calendário para a tramitação da matéria...............
1.4.11 – Mensagem da Presidente da República
Nº 137, de 2011, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 178, de
2010, sancionado e transformado na Lei nº 12.406,
de 2011...................................................................
1.4.12 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ROMERO JUCÁ – Comentários
a respeito do Relatório de Gestão 2003-2010 da
Política Nacional de Museus. .................................
SENADOR CYRO MIRANDA – Importância
do fortalecimento das relações do Brasil com os
parceiros do MERCOSUL.......................................
SENADOR PAULO PAIM – Registro do aniversário da Associação dos Aposentados de Guaíba-RS; e outros assuntos...........................................
1.4.13 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 25, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – REQUERIMENTOS DE LICENÇA
3 – ATAS
3.1 – Comissão Diretora
Ata da Reunião, realizada em 10 de fevereiro
de 2011...................................................................
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Ata da 3º Reunião, realizada em 24 de março
de 2011...................................................................
Ata da 4º Reunião, realizada em 7 de abril de
2011........................................................................
3.2 – Conselho do Diploma José Ermírio
de Moraes
Ata da 1ª Reunião, realizada em 3 de maio
de 2011...................................................................
Ata circunstanciada da 1º Reunião, realizada
em 27 de abril de 2010...........................................
4 – ATOS ADMINISTRATIVOS
4.1 – Atos da Comissão Diretora
Nºs 3 a 6, de 2011........................................
4.2 – Atos do Presidente
Nº 55 a 75, 80 a 82; 88 a 95; e 97 a 111, de
2011........................................................................
4.3 – Portarias do Presidente
Nºs 16; 19 a 26; e 31 a 35, de 2011..............
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 24.5.2011
SENADO FEDERAL
6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
7 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
9 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
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CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Programa Senado Jovem Brasileiro (Resolução nº 42, de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 99.883, de 1999)
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Ata da 81ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 24 de maio de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin,
do Sr. Antonio Carlos Valadares, da Sra. Marinor Brito e dos Srs. Wellington Dias e Ivo Cassol
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 21 horas e 23 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Há número regimental.
Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 413, de 20 de maio de 2011, da Ministra de Estado do
Meio Ambiente, encaminhando informações em resposta ao
Requerimento nº 572, de 2010, do Senador Jefferson Praia.
As informações foram juntadas ao processado
do Requerimento nº 572, de 2010, que vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Sobre a mesa, requerimento que
passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 581, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 255, II, c, 12, do
Regimento Interno do Senado Federal, que seja analisado também pela Comissão de Assuntos Econômicos
o PLS nº 495/2007, que “Altera o Decreto-Lei nº 986,
de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas
sobre alimentos, para estabelecer limites máximos de
sódio para os produtos alimentícios”.
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O requerimento que acaba de ser
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 582, DE 2011
Requeiro, nos termos dos arts. 258, 259 e 260 do
Regimento Interno do Senado Federal, que a PEC nº 02,
de 2011, tramite em conjunto com a PEC nº 05, de 2011.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 02, de
2011, possui conteúdo congênere à Proposta de Emenda à
Constituição n° 05, de 2011, ambas de autoria do Senador
Gilvam Borges, que institui adicional por tempo de serviço para os magistrados e membros do Ministério Público.
Dessa forma, julgo recomendável a tramitação
conjunta das proposições, conforme prevê o Regimento Interno da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O requerimento que acaba de ser
lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 583, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 215, inciso II, alínea
c, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada
do Requerimento nº 386, de 2011.
Sala das Sessões, de maio de 2011. – Senador
Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 584, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em ata
de voto de pesar e apresentação de condolências à família
pelo falecimento do desembargador José Ferreira de Assis.
Justificação
Faleceu no último final de semana, em Fortaleza, um dos mais ilustres homens públicos do Ceará,
o Desembargador José Ferreira de Assis, cujo corpo
foi sepultado na segunda-feira, 23 de maio, em sua
cidade natal de Ibiapina.
Nascido em 24 de agosto de 1920, José Ferreira
de Assis, o “Desembargador Ferreirinha”, como era carinhosamente chamado, dedicou toda a sua longa vida
à magistratura, em que ingressou, por concurso público,
em 1952, na comarca de Araripe. Em 1962, atingiu a
2ª entrância, servindo em Camocim e, posteriormente, Missão Velha. Ao ser promovido à 3ª entrância, em
1959, foi removido para a comarca de Quixerambim e,
posteriormente, para a de Crato.
Nomeado Desembargador em 12-2-1969, foi eleito
em 1973 para compor o Conselho Superior de Justiça.
Dirigiu o Fórum Clóvis Beviláqua no período 1979-1980, e
atingiu o ápice de uma carreira sob todos os títulos brilhante ao ocupar, no decurso de 1981 e 1982, a presidência do
Tribunal de Justiça do Ceará, cargo no qual chegou a
assumir o Governo do Estado em treze ocasiões, devido
a impedimentos do governador e do vice.
Aos familiares e amigos, Ferreirinha deixa muita
saudade e inolvidáveis lições de bom humor, sabedoria e solidariedade.
Aos seus pares da magistratura, o Desembargador José Ferreira de Assis deixa a lembrança de sua
extremada competência e seu inarredável compromisso
com a causa da Justiça.
A todos os cearenses, lega o exemplo de uma vida
longa e generosa, dedicada, antes de mais nada, ao progresso de sua terra e ao bem-estar dos seus concidadãos.
Sala das Sessões, 2011. – Senador Inácio Arruda
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência encaminhará o voto
de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 80, de 2011 (nº 142/2011, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República encaminha, nos
termos do art. 70 da Lei nº 12.309, de 2010, o relatório contendo os limites de empenho e movimentação
financeira que caberão a esta Casa, os respectivos parâmetros e memória de cálculo das receitas e despesas.
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É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 80, DE 2011
Mensagem nº 142
Senhor Presidente do Senado Federal,
Em cumprimento ao disposto no art. 70 da Lei nº
12.309, de 9 de agosto de 2010, encaminho a Vossa
Excelência o relatório contendo os limites de empenho
e movimentação financeira que caberão a essa Casa,
os respectivos parâmetros e memória de cálculo das
receitas e despesas.
Brasília, 19 de maio de 2011. – Dilma Rousseff.

18036 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18037

18038 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18039

18040 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18041

18042 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18043

18044 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18045

18046 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18047

18048 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18049

18050 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18051

18052 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18053

18054 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18055

18056 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18057

18058 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18059

18060 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2011

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A matéria vai à Primeira-Secretaria
do Senado Federal e, em cópia, à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência comunica ao Plenário
que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do
recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 77, de 2007 (nº
6.494/2006, na Câmara dos Deputados, da Deputada
Sandra Rosado), que acresce o inciso VI ao art. 10
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.
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Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência autuou, por solicitação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o Aviso nº 12, de
2011-CN (nº 359-GP/TCU/2011, na origem), do Presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando
ao Congresso Nacional relatório contendo a atualização das informações enviadas por meio do Aviso nº
2018-Seses/TCU, relativas às obras com indícios de
irregularidades graves.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:

Leitura: 24-5-2011
até 29/5
até 13/6
até 20/6
até 27/6

prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
prazo para apresentação de relatório;
prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário
do Senado Federal de 25 de maio do corrente.
O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o aviso:
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SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 279, DE 2011
Altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para incluir o catador
de material reciclável como segurado especial da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se ao inciso VII do art. 12 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, a seguinte redação:
“Art. 12...................................................
...............................................................
VII – como segurado especial: a pessoa
física que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio
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eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário,
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais,
residente no imóvel rural ou em aglomerado
urbano ou rural próximo a ele, que explore
atividade:
...............................................................
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida;
c) catador de material reciclável; e
d) cônjuge ou companheiro, bem como
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou
a este equiparado, do segurado de que tratam
as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo.
......................................................(NR).”
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Art. 2º Dê-se ao inciso VII do art. 11 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, a seguinte redação:
“Art. 11...................................................
...............................................................
VII – como segurado especial: a pessoa
física que, individualmente ou em regime de
economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário,
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais,
residente no imóvel rural ou em aglomerado
urbano ou rural próximo a ele, que explore
atividade:
...............................................................
b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou
principal meio de vida;
c) catador de material reciclável; e
d) cônjuge ou companheiro, bem como
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou
a este equiparado, do segurado de que tratam
as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar
respectivo.
......................................................(NR).”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
Justificação
Pela presente proposição, busco reeditar o Projeto
de Lei nº 6.039, de 2009, que apresentei na Câmara
dos Deputados, e que, em virtude de minha eleição
para o Senado e em conseqüência de disposição do
Regimento daquela Casa, foi arquivado.
Dado que a situação social que deu ensejo à
sua apresentação naquela Casa ainda persiste, tomo
a iniciativa de reapresentá-lo e a liberdade de reiterar
a argumentação que apresentei na ocasião:
Pela legislação previdenciária em vigor, a
pessoa que trabalha com coleta de lixo inclui-se
na categoria “contribuinte individual” (pessoa
física que exerce, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não – Art. 12, V, h, da Lei nº 8212/91)
para com a Previdência Social. Assim, o catador de lixo deveria contribuir: com alíquota
de 11%, válida apenas se contribuir sobre o
salário mínimo. Caso o salário-de-contribuição
seja superior ao salário mínimo, o percentual
é de 20% sobre a sua renda.
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Já a contribuição do segurado especial
corresponde, pela legislação atual, ao percentual de 2,3% incidente sobre o valor bruto da
comercialização de sua produção rural ou da
pesca artesanal, e que, nos termos propostos
neste projeto, ampliará o conceito, abrangendo também a renda anual dos catadores de
materiais recicláveis.
Este projeto de lei visa dar maior eficácia ao princípio da equidade, na forma de
participação no custeio da seguridade social,
na medida em que coloca o catador de lixo
como segurado especial da Previdência Social. Tal princípio prega que o Estado e toda a
sociedade deveriam participar, de forma direta
ou indireta, do financiamento do Sistema de
Seguridade Social. Além disto, a eqüidade na
participação do custeio determina que, ao eleger a forma como isso vai ocorrer, o legislador
ordinário deve estabelecer padrões justos e
razoáveis para todos os participantes.
Este é um dos objetivos deste projeto
de lei, na medida em que a Constituição da
República exige que, no custeio da previdência, haja participação eqüitativa, isto é, como
expressão de justiça redistributiva – cada um
dentro das suas possibilidades.
Estima-se que existam hoje no Brasil,
mais de 500 mil pessoas que trabalham com
a coleta de lixo para sobreviver, 2/3 situados
no estado de São Paulo. Um dia de trabalho
rende aos catadores de 2 a 5 reais, dependendo da quantidade e do tipo de material que
recolhem. (Dados apresentados pelas pesquisadoras Luiza Ferreira Rezende de Medeiros
e Katia Barbosa Macêdo, em artigo publicado
pela Universidade Católica de Goiás entitulado:
Catador de Material Reciclável: Uma Profissão
para além da Sobrevivência?).
É crescente e expressivo o número de
trabalhadores que se encontram sob condições que configuram exclusão social. Conclui-se que, atualmente, há uma crise do trabalho
assalariado nos moldes típicos do sistema
capitalista, expressa no aumento do desemprego estrutural, na precarização do trabalho,
na exclusão de trabalhadores do mercado formal de trabalho e consequente exclusão do
convívio social.
Os catadores estão construindo sua história e demarcando sua área de atuação, conquistando também seu reconhecimento como
categoria profissional, oficializada na CBO
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– Classificação Brasileira de Ocupações, no
ano de 2002.
Nessa classificação, os catadores de lixo
são registrados pelo número 5192-05 e sua
ocupação é descrita como catador de material reciclável. Segundo a descrição sumária
de suas atividades na CBO, os catadores catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como
materiais ferrosos e não ferrosos e outros
materiais re-aproveitáveis (www.ministeriodotrabalho.gov.br).
Destaca-se ainda, que no ano de 2003
o Governo Federal criou o comitê de inclusão
social de catadores de lixo. Dentre outras atribuições, esse comitê deveria implantar projetos
que visassem garantir condições dignas de vida
e trabalho à população catadora de lixo, bem
como apoiar a gestão e destinação adequada
de resíduos sólidos nos municípios brasileiros.
Com a aprovação da presente proposição, haverá incentivo para que toda a classe
de catadores passe a contribuir com a Previdência Social, fortalecendo o sistema, diminuindo o déficit previdenciário e aumentando
a cidadania dessas pessoas.
Porém, o governo federal deverá realizar
campanhas para conscientizar essa classe de
trabalhadores, para que contribuam para o
sistema, pois somente assim garantirão suas
aposentarias pelo Regime Geral da Previdência Social.
Destarte, pelas razões que apresentei e que
permanecem válidas, peço aos meus pares seu apoio
para a aprovação. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e
dá outras providências
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
....................................................................................
TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
INTRODUÇÃO
....................................................................................
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
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Seção I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
....................................................................................
V – como contribuinte individual: (Redação dada
pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................
h) a pessoa física que exerce, por conta própria,
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
....................................................................................
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008).
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados,
comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008).
b) pescador artesanal ou a este assemelhado,
que faça da pesca profissão habitual ou principal meio
de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado,
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso,
que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências
....................................................................................
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
Capítulo I
Dos Beneficiários
....................................................................................
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Seção I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas físicas: (Redação dada
pela Lei nº 8.647, de 1993)
....................................................................................
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou
rural próximo a ele que, individualmente ou em regime
de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei
nº 11.718, de 2008)
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados,
comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça
suas atividades nos termos do inciso XII do caput do
art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça
dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído
pela Lei nº 11.718, de 2008)
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que
faça da pesca profissão habitual ou principal meio de
vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior
de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado,
do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 280, DE 2011
Acrescenta § 3º ao art. 52 da Lei de
Execução Penal, para proibir visitas íntimas
aos presos provisórios e condenados submetidos ao regime disciplinar diferenciado
por envolvimento com o crime organizado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 52 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 52. .................................................
...............................................................
III – visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de
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duas horas, observado o disposto no § 3º
deste artigo;
...............................................................
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o
preso não terá direito a visita íntima enquanto
estiver submetido ao regime disciplinar diferenciado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Ter o Estado de garantir, por meio da visita íntima,
no próprio estabelecimento prisional, “em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam asseguradas” (Resolução CNPCP nº 01, de 30 de março de 1999),
a comunicação de presos oriundos do crime organizado
com o mundo exterior é aberração que só existe no Brasil.
Com a presente proposição pretendemos evitar que
companheiras e namoradas recebidas nas visitas íntimas
sejam usadas para transmitir instruções aos comparsas
que agem fora do presídio. Nos últimos anos, escutas
telefônicas autorizadas pela Justiça, notadamente nos
presídios federais, onde deveria imperar um regime disciplinar diferenciado, permitiram comprovar a existência
desse tipo de comunicação, o que deve ser combatido,
haja vista o perigo a que fica exposta toda a sociedade
e, em especial os agentes públicos envolvidos nas investigações relacionadas ao crime organizado.
Com efeito, já há algum tempo a AJUFE vem
solicitando ao Parlamento ações que possam levar à
proteção de juízes, sendo que de acordo com dados
dessa entidade, cerca de 40 magistrados federais (de
um total de 300) estão sob ameaça.
Nesse sentido, tal medida não protegeria apenas
os magistrados, mas a população em geral, que clama por maior segurança e não compreende como é
possível que um sujeito sob custódia do Estado possa
comandar o crime de dentro de penitenciárias.
Deve-se considerar, também, que o direito à visita
íntima carece de formal autorização legislativa, já que
vem sendo aplicado com base em resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão
do Ministério da Justiça que, exorbitando de suas atribuições, conseguiu enxergar na visita íntima um “direito
constitucionalmente assegurado aos presos”, quando a
Constituição Federal, em verdade, sequer trata do tema.
O que se assegura aos presos é somente a “assistência
da família” (inciso LXIII, do art. 5º, da CF).
Por essas razões, buscamos o apoio de nossos
Nobres Pares para proibir a visita íntima aos presos
submetidos ao regime disciplinar diferenciado. – Senador Pedro Taques.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Texto compilado
Institui a Lei de Execução Penal.
O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Do Objeto e da Aplicação
da Lei de Execução Penal
Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e
proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado.
....................................................................................
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão
da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal,
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes
características: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de
1º.12.2003)
I – duração máxima de trezentos e sessenta
dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova
falta grave de mesma espécie, até o limite de um
sexto da pena aplicada; (Incluído pela Lei nº 10.792,
de 1º.12.2003)
II – recolhimento em cela individual; (Incluído
pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
III – visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; (Incluído
pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
IV – o preso terá direito à saída da cela por 2
horas diárias para banho de sol. (Incluído pela Lei nº
10.792, de 1º.12.2003)
§ 1o O regime disciplinar diferenciado também
poderá abrigar presos provisórios ou condenados,
nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade. (Incluído pela Lei nº 10.792,
de 1º.12.2003)
§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o condenado
sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações
criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído pela Lei nº
10.792, de 1º.12.2003)
....................................................................................
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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MARÇO DE 1999
Recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres
seja assegur-ado o direito à visita íntima
aos presos de ambos os sexos, recolhidos
aos estabelecimentos prisionais.
O Presidente do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária (CNPCP), no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO a decisão do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP); CONSIDERANDO constituir-se a visita íntima em direito constitucionalmente assegurado aos
presos; CONSIDERANDO dever-se recomendar aos
Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos
congêneres que envidem o máximo esforço no sentido de que os presos tenham condições de usufruir do
direito da visita íntima,
RESOLVE:
Art. 1º – A visita íntima é entendida como a recepção pelo preso, nacional ou estrangeiro, homem
ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade
sejam asseguradas.
Art. 2º – O direito de visita íntima, é, também,
assegurado aos presos casados entre si ou em união
estável.
Art. 3º – A direção do estabelecimento prisional
deve assegurar ao preso visita íntima de, pelo menos,
uma vez por mês.
Art. 4º – A visita íntima não deve ser proibida ou
suspensa a título de sanção disciplinar, excetuados os
casos em que a infração disciplinar estiver relacionada
com o seu exercício.
Art. 5º – O preso, ao ser internado no estabelecimento prisional, deve informar o nome do cônjuge ou
de outro parceiro para sua visita íntima.
Art. 6º – Para habilitar-se à visita íntima o cônjuge
ou outro parceiro indicado deve cadastrar-se no setor
competente do estabelecimento prisional.
Art. 7º – Incumbe à direção do estabelecimento
prisional o controle administrativo da visita íntima, como
o cadastramento do visitante, a confecção, sempre que
possível, do cronograma da visita, e a preparação de
local adequado para sua realização.
Art. 8º – O preso não pode fazer duas indicações
concomitantes e só pode nominar o cônjuge ou novo
parceiro de sua visita íntima após o cancelamento formal da indicação anterior.
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Art. 9º – Incumbe à direção do estabelecimento
prisional informar ao preso, cônjuge ou outro parceiro da visita íntima sobre assuntos pertinentes à prevenção do uso de drogas, de doenças sexualmente
transmissíveis e, particularmente, a AIDS. Gabinete do
Presidente do CNPCP, aos 30 dias do mês de março
do ano de hum mil novecentos e noventa e nove (3003-99). – Licínio Barbosa, Presidente.
Publicada no DO de 05.04.99, Seção 1
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§ 2º No caso de propriedade ou posse rural com
área superior a quatro módulos fiscais, a obrigação
relativa à manutenção e à recomposição da reserva
legal, bem como à compensação por área de cobertura vegetal equivalente, poderá ser cumprida mediante
contribuição financeira para fundo público destinado à
regularização fundiária de unidades de conservação
situadas na Amazônia Legal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

....................................................................................

Justificação

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

O direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, consagrado constitucionalmente, constitui também, e cada vez mais, uma exigência de toda
a sociedade. Em meio aos esforços destinados a
assegurar esse direito, merece destaque especial a
conservação da cobertura florestal que, infelizmente,
continua sendo alvo de exploração predatória. Nesse
contexto, têm-se reforçado as exigências relativas à
manutenção das áreas de reserva legal, considerando-se tais exigências como obrigação inescapável dos
produtores rurais.
A defesa do meio ambiente não pode, todavia,
obscurecer a importância de prover condições que permitam o desenvolvimento da agricultura brasileira, cuja
importância econômica tem-se tornado cada vez maior
em um mundo com demanda acelerada por alimentos
e matérias-primas vegetais. Uma oferta abundante de
alimentos representa, além disso, condição essencial
para a estabilidade dos preços e para a manutenção
do valor real dos salários.
Por tudo isso, cumpre assegurar aos produtores
rurais a segurança jurídica, que a eles tantas vezes
tem faltado, no tocante à utilização da terra. Há que
ressaltar que esse setor já enfrenta as incertezas inerentes à atividade agrícola, tanto de natureza climática
quanto de mercado, dificuldades que se tornam ainda
maiores na vastidão da Amazônia.
Daí a importância do projeto ora apresentado
que, por imperativo de justiça, busca dar tratamento mais favorecido aos produtores rurais que atuam
na região Amazônica, a respeito da manutenção da
reserva legal.
Nesse sentido, a proposição prevê a criação
de um espaço, com vocação agrícola inquestionável,
correspondente a até um quinto da área dos estados
situados na Amazônia Legal, no qual os pequenos
produtores ficariam dispensados da manutenção da
reserva legal e os demais poderiam cumpri-la mediante
contribuição financeira obrigatória a fundos ambientais
que viabilizem a expansão do sistema nacional de unidades de conservação da natureza.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
....................................................................................
LXIII – o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da família e de advogado;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 281, DE 2011
Estabelece regime especial para a definição da área de reserva legal em propriedade ou posse situada na Amazônia Legal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Nos estados situados na Amazônia Legal,
a reserva legal obedecerá a regime especial quando a propriedade ou posse rural estiver situada no
interior de área contínua, correspondente a até 20%
do território do estado, cujos limites serão definidos
pelo órgão competente e cuja vocação agrícola tenha
sido comprovada por meio de zoneamento ecológico-econômico.
§ 1º Toda propriedade ou posse rural com área
de até quatro módulos fiscais fica isenta da obrigação de manutenção, recomposição ou compensação, por área de cobertura vegetal equivalente, da
reserva legal.
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Considerando a importância econômica e social
do projeto, contamos com apoio de nossos Pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões – Senador Romero Jucá.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Os projetos que acabam de
ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 313, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 27, de 2011 (nº
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491/11, na origem), de indicação do Promotor
de Justiça do Ministério Público do Estado
de Goiás, Tito Souza do Amaral para compor
o Conselho Nacional do Ministério Público.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 24 de maio de
2011, apreciando o Relatório sobre o Ofício “S” nº 27,
de 2011, opina pela aprovação da escolha do nome
do Senhor Tito Souza do Amaral para exercer o cargo
de Membro do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 130-A, inciso III da Constituição
Federal, por 21 votos favoráveis e 1 abstenção.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Demóstenes Torres, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Demóstenes Torres
Mediante o Oficio “S” n° 27, de 2011, o Senhor
Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da
República, encaminha a esta Casa o nome do Promotor
de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás,
Tito Souza do Amaral, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do disposto
inciso III do art. 130-A, da Constituição Federal, segundo o qual três membros do Ministério Público dos
Estados devem integrar o referido Conselho, composto
de quatorze membros.
De acordo com o mencionado dispositivo constitucional, a autoridade indicada deverá ser nomeada pelo Presidente da República, após ter seu nome
aprovado pelo Senado Federal, para mandato de dois
anos, admitida unia recondução.
Os membros do Conselho têm por atribuição
constitucional proceder ao controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, cabendo
a esta Comissão, de acordo com a Resolução n° 7,
de 2005, proceder à sabatina dos cidadãos indicados.
Resumo, abaixo, o curriculum vitae encaminhado
a esta Comissão pelo membro indicado.
O Dr. Tito Souza do Amaral nasceu em Ceres,
Estado de Goiás, em 1960, é Promotor de Justiça de
Entrância Final na Comarca de Goiânia. É bacharel
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), e pós-graduado em Direito Processual Penal pela Universidade Federal de Goiás (UFG).
Dentre as atividades que exerceu, destaco sua
atuação como integrante da Comissão Externa de
Juristas criada pelo Senado Federal para elaboração
do anteprojeto do novo Código de Processo Penal;
como professor de Direito Constitucional da Universidade Paulista-Campus Goiânia, de 2002 a 2003: como
gerente do Programa de integração das Polícias do
Governo do Estado de Goiás, de 1999 a 2002; como
Conselheiro do Conselho Estadual de Entorpecentes
de Goiás, em 1998; e como professor da Academia da
Polícia Civil de Goiás, em 2001.
Consta, junto ao Oficio, a declaração de que o
Sr. Tito Souza do Amaral não é cônjuge, companheiro
ou parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau inclusive, de membro ou servidor do Ministério
Público, nem é membro do Congresso Nacional, do
Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e também não é cônjuge, companheiro ou
parente, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
inclusive, de membros desses Poderes.
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Ainda em atenção aos termos contidos na Resolução n° 7, de 2005, o Indicado informa que não tem
contra si instaurados inquérito policial ou outro procedimento administrativo-disciplinar, nem sofre ações criminais ou cíveis, e nem jamais foi condenado a qualquer
tipo de sanção administrativo-disciplinar ou criminal.
Anexos ao Oficio, constam a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa de
Débitos (IPTU-ITU/TAXAS), e a Certidão Negativa de
Débito inscrito em Dívida Ativa. Consta, também, a
declaração de que não possui parentes que exerçam
ou exerceram atividades vinculadas ao exercício do
cargo de Promotor de Justiça; de que não participa e
nunca participou, como sócio, proprietário ou gerente
de empresas ou entidades não-governamentais; de que
não tem qualquer pendência fiscal no âmbito federal,
estadual e municipal; de que não figura em nenhuma
ação judicial, como autor ou réu, e de que, como Promotor de Justiça, atuou nos últimos cinco anos perante
diversos juízos da Comarca de Goiânia.
Ante o exposto, acredito que os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem
de todas as informações e elementos para deliberar
sobre a indicação do nome do Promotor de Justiça do
Ministério Público do Estado de Goiás, Tito Souza do
Amaral, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente, – Senador Demóstenes Torres, Relator.
PARECER Nº 314, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício “S” nº 30 de
2011, (nº 384/11, na origem), de indicação
do nome do Desembargador Federal José
Lázaro Alfredo Guimarães para integrar o
Conselho Nacional do Ministério Público
no biênio 2011-2013.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 24 de maio de
2011, apreciando o Relatório sobre o Ofício “S” nº 30,
de 2011, opina pela aprovação da escolha do nome do
Senhor José Lázaro Alfredo Guimarães para exercer o
cargo de membro do Conselho Nacional do Ministério
Público, nos termos do art. 130-A, Inciso IV da Constituição Federal, por 21 votos favoráveis e 1 abstenção.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente, – Senador Cícero
Lucena, Relator.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Cícero Lucena
Mediante o Ofício “S” n° 30, de 2011, o Senhor
Ministro Ari Pargendler, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, encaminha a este Senado Federal o
currículo do Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães, indicado pelo referido Tribunal para
compor o Conselho Nacional do Ministério Público no
biênio 2011-2013, nos termos do disposto no art. 130A, inciso IV, da Constituição Federal.
De acordo com o art. 130-A, o Conselho compõe-se de quatorze membros, dentre os quais dois juízes,
sendo um deles indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça (inciso IV).
Determina o referido dispositivo, que a autoridade indicada deverá ser nomeada pelo Presidente da
República, após ter seu nome aprovado pelo Senado
Federal, para mandato de dois anos, admitida uma
recondução.
Os membros do Conselho têm por atribuição
constitucional proceder ao controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, cabendo
a esta Comissão, de acordo com a Resolução nº 7,
de 2005, proceder à sabatina dos cidadãos indicados.
Resumimos, abaixo, o curriculum vitae encaminhado a esta Comissão pelo membro indicado.
O Sr. José Lázaro Alfredo Guimarães graduou-se
em Direito Pela Universidade Católica de Salvador em
1976, e possui mestrado na mesma área pela Universidade Católica de Pernambuco. Atua hoje como Desembargador Federal no Tribunal Regional Federal da
5a Região, e leciona Direito na Universidade Católica
de Pernambuco e na Faculdade Maurício de Nassau.
Frequentou os seguintes cursos: “Débito Internacional, Princípios Gerais do Direito”, na Universidade
de Roma Tor Vergara; “Negotiation”, na Georgetown
University; e Americar Federal System, no Federal
Judicial Center.
Atuou, ainda, no Centro de Ensino e Tecnologia
da Bahia – CETEBA, como professor e coordenador
do Núcleo de Processo, de 2003 a 2008; na Justiça
Federal da Bahia, de 1982 a 1989; e na Justiça do
Distrito Federal, de 1980 a 1982, entre outros cargos.
Recebeu prêmios e títulos, entre os quais a Medalha Pontes de Miranda, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e Ordem do Mérito Aeronáutico, do
Ministério Aeronáutico e Presidência da República,
e possui conhecimentos nos idiomas inglês, francês,
espanhol e italiano.
Publicou treze artigos em periódicos, entre eles
“A reforma da Execução Fiscal” – Revista Esmape,
2006; “Conflitos Raciais no Direito Brasileiro” – Ciência
Jurídica, Belo Horizonte, 1994; e “Base para a Refor-
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ma do Poder Judiciário” – Revista da Associação dos
Juízes Federais do Brasil, São Paulo, 1985.
É autor dos seguintes livros: “Tutela Efetiva: garantia constitucional de justiça eficiente” – Ed. Printer,
2006; “As Ações Coletivas e as Liminares contra Atos
do Poder Público” – Brasília Jurídica, 1993; “Processo
Civil, Teoria e Prática” – Ed. Visão, Salvador, 1998; e
“Direito e Habitação” –Associação dos Magistrados
da Bahia, 1984.
Fez algumas palestras em 2010 e ministrou dois
cursos de curta duração em 2009, sobre Direito de Estado, Direito Municipal e Direito Eleitoral.
No tocante às exigências constantes do art. 5°
da Resolução nº 7, de 2005, o Indicado informa que
não tem companheira nem parente, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, inclusive, como membro
ou servidor do Poder Judiciário Federal; não sofre nem
sofreu qualquer processo administrativo ou penal. Informa também que não é membro do Congresso Nacional, do Poder Legislativo de Estado, Distrito Federal
ou Município, ou cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, de
membros desses Poderes.
Declara, em atenção ao Ato n° 1 de 2007 desta
Comissão, que não há parentes seus que exerçam atividades públicas na Justiça Federal, de primeiro e de
segundo graus, e que sua esposa e filhos exerceram,
em época que inexistia proibição legal (de 1989 a 1999)
funções de confiança em seu gabinete no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Declara ainda que não
participa nem participou como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou entidades não-governamentais,
que se encontra em situação fiscal regular no âmbito
de todas as pessoas federativas, que não é autor nem
réu em ações judiciais, e que exerce o cargo de juiz do
TRF da 5ª Região desde 30 de março de 1989.
Anexos ao Ofício, constam a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e à Dívida Ativa da União, a Certidão Negativa de Débitos Fiscais e a Certidão Positiva com Efeito de Negativa Imobiliária.
Ante o exposto, pensamos que os membros da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem
de todas as informações e elementos para deliberar
sobre a indicação do nome do Desembargador Federal José Lázaro Alfredo Guimarães para o Conselho
Nacional do Ministério Público.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2011. – Senador Eunício Oliveira, Presidente, – Senador Cícero
Lucena, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever
para falar pela liderança da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – V. Exª será atendido regimentalmente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação inadiável, primeiro orador inscrito.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Comunicação inadiável.
Senador Wilson Santiago, com a palavra V. Exª.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra
para me inscrever para uma comunicação inadiável,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – V. Exª é o terceiro colocado na lista
de oradores, de acordo com o art. 14.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Mário Couto, V. Exª tem a
palavra. E V. Exª falará por permuta – não como líder,
se V. Exª quiser, pois, como orador inscrito, terá mais
tempo – com o Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho, na
tarde de hoje, falar sobre o caso Palocci. Mais uma vez,
o País se depara com corrupções no Governo. Mais
uma vez, o Brasil se escandaliza com atos do Chefe da
Casa Civil, que não é o primeiro. Até hoje, meu querido
País, nada aconteceu com ninguém.
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O brasileiro paga seus impostos, o brasileiro que
vai às compras sente, além dos impostos que paga, a
elevação dos preços, o brasileiro não tem educação
de qualidade, o brasileiro não tem saúde, o brasileiro
sofre de uma violência poderosa nas ruas das grandes capitais e do interior do País, o brasileiro não tem
estradas, o brasileiro sofre nos aeroportos, o brasileiro não tem portos. Mas existe um micróbio dentro do
Governo chamado corrupção.
Dez milhões de reais, Brasil querido, faturados
em dois meses após as eleições, já comprovados pela
imprensa brasileira. Dez milhões de reais foi quanto
faturou a empresa de Palocci, dois meses depois das
eleições.
Por que esse faturamento tão alto depois das
eleições, Brasil? Para pagar dívida de campanha, desconfio eu. “Gastamos muito na campanha para eleger
a Presidenta. Precisamos pagar as dívidas. Como vamos pagar?” Aí surge o anjo salvador chamado Palocci. “Joga cliente para as empresas do Palocci para ele
faturar, para pagar as dívidas de campanha.” É, Brasil.
É assim que funciona, Brasil. E o Governo ainda prega moralidade neste País. E o salário mínimo que a
Dilma mandou para cá, humilhando o povo brasileiro;
e a corrupção vista a olho nu por todos os brasileiros;
e o TCU, que a todo momento manda relatório para
este Senado, mostrando a corrupção nos órgãos brasileiros, especialmente no Dnit.
Ó, meu querido País, aonde vamos chegar? Onde
vamos parar, Brasil? Escândalos em cima de escândalos. Que empresas trabalharam para o Sr. Palocci?
Aquelas, com certeza, que precisam do Governo vão
lá na consultoria do Palocci, e facilmente o Palocci fatura, fica rico, paga as dívidas de campanha e pousa
como inocente para este País.
Dilma, minha querida Dilma, ainda nem bem começou seu Governo, Presidenta, Vossa Excelência vai
ter que dizer, igual ao Lula, que não viu nada, que não
sabe de nada, que não percebia nada. Daqui a pouco,
Vossa Excelência vai ter que se explicar e vai ter que
usar as mesmas frases do ex-Presidente.
A oposição aqui luta para por a limpo o que acontece neste País. Sofremos perseguições de todos os
lados, brasileiros e brasileiras. Eu, especialmente, não
me intimido. Eu, especialmente, não calarei a minha
voz. Eu, especialmente, dedico minha luta ao povo brasileiro. Na minha família, na minha casa não existem
covardes. Não afastarei um milímetro da minha posição de combatente, da minha posição de zelar pelo
interesse do povo brasileiro, de denunciar, porque, afinal de contas, quem paga a conta é o povo brasileiro.
E aberrações. Enquanto o Chefe da Casa Civil
da Presidência da República tem um apartamento de
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R$6,6 milhões, o povo brasileiro passa fome, o aposentado passa fome, e o Governo apoia.
Estamos abrindo uma CPI aqui, Brasil. Vamos
ver. E vou dizer ao Brasil, todos os dias, desta tribuna,
o que aconteceu e o que vai acontecer com essa CPI.
Com certeza, o Governo não vai querer. Com certeza, o Governo vai chamar aqueles que obedecem ao
Governo, a maioria dos Senadores, Brasil. Serão chamados para se dizer a eles o seguinte:
Não é para assinar essa CPI. Nós não podemos
abrir essa CPI no Senado. Essa CPI pode esclarecer
muita coisa. Essa CPI pode mostrar o nome das empresas, principalmente, que eram clientes do Palocci.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já
vou descer, meu caro.
Eu estarei aqui Brasil! Estarei aqui dizendo, um
por um, os Senadores que assinaram. Estarei aqui,
Brasil, dizendo, um por um, os Senadores que se negaram a assinar; aqueles Senadores que se negaram a
mostrar para o Brasil a corrupção de Palocci. Mais um
a roubar o povo brasileiro! Mais um a tirar dinheiro de
você, contribuinte brasileiro, para sua própria fortuna!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Mas a ditadura branca deste País não
vai deixar que nada lhe aconteça. O que vai acontecer,
Brasil? A única coisa que poderá acontecer, Brasil, é
vocês, brasileiros, fazerem justiça nas urnas, nas próximas eleições, tirando do caminho de vocês essas
pragas que servem para ir corroendo nosso querido
País. E a justiça divina...
Faz 15 ou 20 minutos que a oposição está colhendo a assinatura dos Senadores. Atenção, Brasil!
Anote quem já assinou a CPI do Palocci! Anote, Brasil:
José Agripino, Alvaro Dias, Demóstenes Torres, Rondolfe Rodrigues, Marinor Brito, Mário Couto, Jarbas
Vasconcelos, Cyro Miranda, Cícero Lucena, Marisa
Serrano e Ataídes Oliveira. Anote, Brasil!
Amanhã voltarei a esta tribuna. Amanhã vou ler
de novo o nome dos Senadores que assinaram, dos
Senadores que os protegem, dos Senadores que não
obedecem à ordem da rainha, dos Senadores que
não se curvam aos pés da rainha, dos Senadores
que amam este País, dos Senadores que respeitam
o povo brasileiro, dos Senadores que dizem “não” à
corrupção neste País.
Mas vou dizer também, Brasil, o nome daqueles
que se curvam aos pés da rainha, daqueles que não
ligam para vocês, daqueles que querem ver o brasileiro
na miséria, daqueles que não se opõem à corrupção,
brasileiros. Eu vou dizer!
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Estarei aqui vigilante todos os dias, mostrando
aqueles em quem vocês devem confiar neste País,
neste Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Com a palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Geovani Borges.
Em seguida falará, por cessão do Senador Rodrigo Rollemberg, a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Valadares; Srªs e
Srs. Senadores, venho a esta tribuna para um breve
registro acerca de uma guerra que, por enquanto, estamos perdendo. E a derrota nessa guerra significa o
fracasso da mais importante célula social: a família e
sua interação com as crianças e os jovens.
O cenário dessa guerra é praticamente igual em
todas as localidades: meninos e meninas entram para
o mundo do crime a partir do contato com as drogas.
Sob o efeito de alguns cigarros de maconha,
de crack ou de outras opções, eles roubam, matam,
destroem patrimônios, aterrorizam a sociedade, até
eventualmente irem para atrás das grades ou até cumprirem alguma medida socioeducativa nos centros de
atendimento, ditos especializados, espalhados por
todo o Brasil.
Para alimentar o vício, as histórias se repetem
e se confundem com a de outros tantos jovens que
passaram a roubar, a matar e a traficar, depois que
se envolveram com entorpecentes.
E, para traçar o mapa dessa tragédia social, a
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, do Ministério Público de Distrito Federal e Territórios, apresentou uma pesquisa denominada Perfil do Adolescente
Infrator. O relatório, de 61 páginas, é de arrepiar e nos
obriga a uma séria e atenta reflexão.
A pesquisa mostra que 64% dos jovens com menos de 18 anos que praticaram atos infracionais graves
confessaram fazer uso de substância ilícita. Ou seja,
64% de adolescentes infratores são usuários de drogas.
A relação droga e crime é mesmo de impressionar e deixa claro que nem o Estado nem a família
têm o controle sobre esses jovens. E o que é pior: os
jovens usuários, que já viraram instrumento do tráfico, acabam indo parar, indiscriminadamente, nesses
minipresídios, mas essa é uma medida paliativa para
que não regressem imediatamente às ruas.
Isso porque, lamentavelmente, a maioria das cidades brasileiras não possui alternativa de atendimento
e estrutura hospitalar para acolher esses jovens, para
mantê-los internados e sob efeito de medicação, de

18116 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tratamento e de acompanhamento psicológico para
reconstrução dos modelos sociais.
O estudo ainda revela que meninos e meninas em
conflito com a lei fazem parte de famílias desestruturadas, desempregadas, são reincidentes e consideram
a escola pouco estimulante.
Aliás, a educação não é prioridade na vida para
quem trocou as brincadeiras por armas.
Essa evasão se dá, porque eles não se sentem
atraídos pelo que o universo escolar oferece – e sobre
isso já falamos nesta tribuna, em data recente.
Eu gostaria de chamar a atenção para outro aspecto avaliado pela Promotoria de Justiça da Infância
e Juventude do Distrito Federal, que serve de referência para o trato nacional da questão. Ele diz respeito
à ausência da figura paterna na formação do caráter
dos jovens infratores.
Lamentavelmente, nos lares carentes brasileiros,
existe uma forte cultura de o homem abandonar a mulher e os filhos, quando a situação financeira aperta,
o que é considerado crime previsto no Código Penal
Brasileiro.
De qualquer forma, existem hoje outros modelos
de composição familiar, por isso, sem mais delongas,
resta claro que a principal vacina contra o crime é mesmo a educação. Sem uma base escolar, os planos para
o futuro simplesmente desaparecem.
Talvez seja mesmo muito difícil intervir na qualidade do meio familiar, mas não é possível que não se
consiga avançar nos cuidados com o universo educativo nas escolas.
Não é possível que não se consiga detectar as
falhas do sistema e tentar traçar estratégias, seja tornando o ambiente escolar acolhedor e atraente, seja
melhorando o meio de transporte entre a residência e
a escola ou orientando os pais, responsáveis e educadores à imposição de limites e respeito aos valores e
aos malefícios do uso de drogas e bebidas alcoólicas.
Ou seja, se estamos errando em tudo, está passando da hora de começar a dar algum passo certo.
Fica aqui nosso registro, Sr. Presidente, nosso lamento,
nossa vergonha diante dos números da delinquência
juvenil.
Era o que tinha a dizer. Concluo o pronunciamento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/ PSB – SE) – Com a palavra, a Senadora Ana
Amélia, por permuta com a Senadora Lúcia Vânia, por
10 minutos.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP– RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nosso
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telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje há uma expectativa muito grande em torno
da decisão da Câmara dos Deputados. Espera-se que
a Câmara dos Deputados assuma a responsabilidade
e, enfim, aprove, vote o esperado Código Florestal, que
tem sido repetido aqui nesta tribuna por muitos Senadores envolvidos com as questões dos dois lados, até
porque não dá para separar e distinguir as preocupações de ambientalistas ou de produtores rurais, que
são idênticas e têm enormes afinidades.
Todo produtor rural consciente, caro Senador
Acir Gurgacz, que preside a nossa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, tem a responsabilidade da
sustentabilidade, da produtividade, do compromisso
com a legislação ambiental. Da mesma forma, os ambientalistas, igualmente, lutam e se esforçam para a
preservação do ambiente em um país continental como
o nosso e que tem esse pulmão amazônico cobiçado pelas potências internacionais, para que não seja
alvo de destruição ou de falta de responsabilidade na
preservação dessa grande riqueza e desse enorme
patrimônio ambiental que é de todos os brasileiros, de
ninguém mais, apenas do povo brasileiro.
Queria renovar, então, a minha preocupação,
como Parlamentar desta Casa, de que esta decisão é
inadiável, porque teremos nós, aqui no Senado, também a responsabilidade de aperfeiçoar o que a Câmara decidir na noite de hoje. Esperamos que o Governo
da Presidenta Dilma Rousseff assuma também com a
sua bancada, que é majoritária na Câmara Federal, a
responsabilidade por esta aguardada decisão.
Isso tem impacto sobre a preocupação de todos os agricultores, Presidente Acir Gurgacz, como
os produtores da sua Rondônia. Há preocupações de
todos os Estados, da Paraíba, do nosso Presidente.
Há preocupações relacionadas à agricultura do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, e da Senadora Gleisi
Hoffmann, que tanto tem-se referido a essa questão
e mencionado-a.
Afinal, quando não há segurança jurídica, quando há dúvida, agravada ainda pelos problemas que
os nossos agricultores vivem diante desse quadro de
incertezas em relação à sua própria atividade econômica, em relação à renda que recebem pelo que produzem, a situação complica-se ainda mais.
Mas além de apresentar, nesta manifestação, Sr.
Presidente, as questões relacionadas à urgência na
decisão da Câmara, eu gostaria também de abordar,
nesta tribuna, a celebração, na data de hoje, do aniversário dos 35 anos de existência da Federação dos
Municípios do Rio Grande do Sul.
O meu Estado é municipalista. Nossos 496 Municípios ostentam os melhores indicadores de qualidade
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de vida do País. Os prefeitos do nosso Estado recebem
prêmios nacionais de gestão pública e compõem, anualmente, a maior comitiva da Marcha em Defesa dos
Municípios, liderada pelo municipalista Paulo Ziulkoski.
O empenho e a competência dos prefeitos do meu Estado é motivo de orgulho para todos nós, para os três
Senadores que estão aqui: Pedro Simon, do PMDB;
Paulo Paim, do PT; e eu, que me orgulho de pertencer
à Bancada do Partido Progressista, comandada, nesta Casa, pela liderança sábia e experiente do nosso
Francisco Dornelles.
Nossa tradição municipalista tem origem na colonização europeia do Rio Grande do Sul, e foi fortalecida pela história de lutas em defesa do território e da
justiça tributária. No contexto histórico, vale lembrar, ao
defender o municipalismo, a Federação dos Municípios
do Rio Grande do Sul, presidida hoje pelo Prefeito de
Marau, Vilmar Zanchin, do PMDB, é a prova de que os
valores que nortearam a Revolução Farroupilha estão
ainda presentes na alma dos gaúchos. A questão da
revisão do Pacto Federativo, hoje, é muito semelhante às questões que levaram os gaúchos a se rebelar
contra o Império, no longínquo 1835: a excessiva concentração dos recursos nas mãos da União.
Nas últimas décadas, a responsabilidade municipal na prestação de serviços à população tem aumentado, ao passo que, cada vez mais, os recursos
públicos são concentrados nos cofres da União. Os
Municípios, por sua vez, têm dado uma resposta à
altura. E essa resposta, Sr. Presidente, é dada no dia
a dia das administrações, pelo aumento da eficiência
do gasto dos escassos recursos municipais e pela
melhoria dos serviços que são prestados à população.
Agora mesmo está lá no meu Gabinete nº 7, da
Ala Afonso Arinos, o Prefeito da minha terra, Lagoa
Vermelha, Getúlio Cerioli, do PDT. E ele, certamente,
está, neste momento, trazendo as preocupações daquela minha comunidade, onde eu nasci e onde vive
parte dos meus familiares, em relação à saúde pública, à educação, a tantas outras questões de interesse
da comunidade.
Isso faz não apenas o prefeito da minha Lagoa
Vermelha, mas fazem os prefeitos de todos os Municípios gaúchos que acorreram à Marcha e, permanentemente, acompanham, em Brasília, com atenção e interesse, a liberação dos recursos das suas comunidades.
Os números mostram que os Municípios possuem
taxas de investimento bem superiores às taxas de investimento dos Estados e, especialmente, da União.
As prefeituras conhecem, com precisão, Sr. Presidente, as necessidades da população e as possibilidades
de atendimento das suas respectivas demandas. No
Município, a execução do orçamento é acompanhada
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de perto pelo prefeito e pela comunidade. Por isso, a
transparência é muito maior, assim como a qualidade
do gasto.
É nos Municípios que vivem os brasileiros e não
nos Estados e muito menos na União. É nos Municípios
que as riquezas são produzidas, e é nos Municípios
que os recursos provenientes de impostos deveriam
estar. Essa é a grande reforma que o Brasil precisa,
antes mesmo das reformas política e tributária.
A reforma política tem andado com celeridade
nesta Casa, sob o comando de muita sabedoria, competência, habilidade política e também espírito democrático do Presidente da Comissão Especial, Senador
Francisco Dornelles, que já encaminhou à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, comandada pelo
Senador Eunício Oliveira, todas as propostas de emenda à Constituição, como também as propostas de lei do
Senado relacionadas às mudanças que a lei eleitoral
exigirá já para as próximas eleições.
É por isso que aqui também estamos dedicados
cada vez mais a propor um Pacto Federativo. E quando vejo aqui, neste Senado, assistindo a esta sessão,
o Prefeito da minha Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli,
do PDT – como já disse –, acompanhado do Deputado Ronaldo Santini, que ocupou, no meu gabinete,
anteriormente ocupado pelo nobre ex-Senador Sérgio
Zambiasi, uma função de assessoramento especial e
hoje, como representante da Assembleia Legislativa,
é Deputado Estadual pelo PTB e presta um relevante
serviço.
É agindo dessa forma, politicamente, que nós, a
Bancada do meu Estado do Rio Grande do Sul, de todos os partidos, aqui no Senado e na Câmara Federal,
assim como a Assembleia Legislativa do Rio Grande
do Sul, a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha
e as demais Câmaras de Vereadores dos Municípios,
estamos trabalhando em favor do interesse da comunidade. É só dessa forma que se entende a boa política.
E é dessa forma que a população também nos cobra
uma ação efetiva para atender as suas demandas.
Ao encerrar, Sr. Presidente, agradecendo a sua
gentileza com o tempo, queria lembrar que é nos Municípios que vivem os brasileiros, como eu disse, e não
nos Estados e muito menos na União. É nos Municípios
que as riquezas são produzidas. E é nos Municípios
que os recursos provenientes dos impostos deveriam
estar. É preciso sempre sublinhar essa grande verdade.
Essa é a reforma de que o Brasil precisa, uma reforma
que deixe junto à população o dinheiro dos impostos,
para que sejam ali aplicados, gerando benefícios locais.
Em meu mandato, defendo essas ideias, pois
sou uma Senadora municipalista. E são esses os ideais que me unem à Federação das Associações de
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Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), a quem
dedico os meus sinceros parabéns pelos 35 anos, e,
na pessoa do seu Presidente Vilmar Zanchin, cumprimento a todos os prefeitos que fazem do seu mandato
uma busca constante pela melhoria da qualidade de
vida de todos os gaúchos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E na
pessoa do nosso Prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio
Cerioli, transmito também às lideranças municipais um
grande abraço.
Concedo um aparte ao Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – É com
prazer que ouço V. Exª, Senadora Ana Amélia. Mais
uma vez, V. Exª tem trazido para esta Casa temas muito
importantes, não só aqui, no plenário, mas, principalmente, na nossa Comissão de Agricultura, onde V. Exª
tem feito um trabalho maravilhoso para o nosso País,
em especial para o seu Rio Grande do Sul. O tema que
V. Exª aborda, inicialmente, com relação à reforma do
Código Florestal, é de uma importância muito grande
para a nossa Rondônia, para o seu Rio Grande do Sul,
enfim, para todo o País.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
o Brasil inteiro.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – O Brasil precisa da conclusão dessa reforma urgentemente
na Câmara dos Deputados, para que possamos recepcioná-la aqui e também debater, discutir. Aliás, já
fizemos isso na nossa Comissão e em conjunto com
a Comissão do Meio Ambiente. Eu entendo que esse
assunto está precisando, realmente, de um final – e
um final feliz –, por meio do entendimento dos produtores rurais com os ambientalistas...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – ...é aquilo que nós temos comentado em todas as reuniões da
nossa Comissão: todos queremos as mesmas coisas,
tanto produtores rurais quanto ambientalistas, ou seja,
queremos cuidar do meio ambiente, mas produzindo
alimentos. Esse é o ponto de equilíbrio. Eu tenho certeza de que a Câmara vai conseguir encontrar esse
equilíbrio e mandar a matéria para o Senado, para que
possamos debatê-la também. Meus cumprimentos pelo
seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu
agradeço imensamente, Senador Acir Gurgacz.
E apenas para finalizar, agradecendo a gentileza
do nosso Presidente Valadares, que se tem ocupado
também disso, defendendo as questões do ponto de
vista ambiental, quero dizer a V. Exª que foi numa das
audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente,
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organizadas por V. Exª e Rodrigo Rollemberg, para debater exatamente o Código Florestal, que o presidente
das Embrapa, Pedro Arraes, deu um número que não
me deixa dúvida sobre o que fizeram os agricultores
brasileiros preservando o ambiente: em 35 anos de
pesquisas, houve um aumento da área cultivada de
48%; vou repetir, 48% o crescimento, enquanto que,
no mesmo período, o aumento da produção de grãos
foi de 268%. Penso que esses números mostram que
é absolutamente desnecessário explicar o que fizeram
os agricultores em matéria de plantio direto, defesa
do ambiente, aplicação de tecnologias modernas e
produtividade.
É dessa forma que a gente espera que se entenda da urgência e da necessidade de aprovar o Código
na noite de hoje.
Muito obrigada, Senador Acir Gurgacz, pela gentileza dessa manifestação.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Agradeço e parabenizo a Senadora
Ana Amélia pelo oportuno discurso em favor do fortalecimento dos Municípios brasileiros. Nós sabemos
que esta Nação tem como base fundamental, do ponto
de vista econômico, do ponto de vista social e político, os nossos Municípios, que precisam de melhorar
a sua arrecadação para cumprir com as obrigações
que lhes foram entregues pela Constituição de 1988,
nos setores da saúde, da educação, da infraestrutura.
Um Município forte é uma nação forte.
O Brasil precisa de atentar para a necessidade
imperiosa de uma reforma tributária, de um novo pacto federativo, para conceder aos Municípios maiores
recursos, a fim de que eles possam realizar as obrigações que o povo exige dos administradores.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, o Senador Jarbas
Vasconcelos
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria
de requerer o registro nos Anais do Senado Federal do
artigo a “A história da Hemobrás”, do médico pernambucano e ex-Secretário de Saúde do Recife e também
do Estado de Pernambuco, Sr. Guilherme Robalino.
O texto foi publicado na página de opinião do
Jornal do Commercio, do Recife, na edição da última
sexta-feira, dia 20 de maio.
Dr. Robalinho faz um resgate importante sobre
a história da escolha do Estado de Pernambuco para
receber a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, a Hemobrás. Nosso Estado, Sr. Presidente,

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tem uma forte tradição nessa área, com o funcionamento da Fundação de Hematologia e Hemoterapia
de Pernambuco, o Hemope – um dos hemocentros
pioneiros do Brasil.
Em assim sendo, eu pediria a V. Exª que desse
como lida essa introdução e que fosse transcrito nos
Anais o artigo do Dr. Guilherme Robalinho, publicado
no Jornal do Commercio na edição da última sexta-feira, dia 20 de maio.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Sem apanhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de requerer, nos
termos do Regimento Interno, o registro nos Anais do
Senado Federal do artigo “A história da Hemobrás”,
do médico pernambucano e Ex-Secretário de Saúde
do Recife e também do Estado de Pernambuco Guilherme Robalinho. O texto foi publicado na página de
opinião do Jornal do Commercio, do Recife, na edição
da última sexta-feira, dia 20 de maio.
Doutor Robalinho faz um resgate importante sobre a história da escolha do Estado de Pernambuco
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para receber a Empresa Brasileira de Hemoderivados
e Biotecnologia, a HEMOBRÁS. Nosso Estado, Senhor Presidente, tem uma forte tradição nesta área,
com o funcionamento do Fundação de Hematologia e
Hemoterapia de Pernambuco, o HEMOPE – um dos
hemocentros pioneiros do Brasil.
A conquista da HEMOBRÁS foi resultado da luta
do nosso Governo, de nossa equipe que negociou a
implantação com o então Ministro da Saúde, José Serra. Robalinho relembra esse episódio no artigo do JC
e também registra a confirmação do empreendimento
em seguida pelo então Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, no início de 2003.
A implantação da HEMOBRÁS em Pernambuco
está viabilizando a consolidação de um pólo de biotecnologia no município de Goiana,na Zona da Mata Norte
do Estado. Por tudo isso, Senhor Presidente, solicito
a inclusão desse brilhante texto do Doutor Guilherme
Robalinho nos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Senador Jarbas, V. Exª será atendido na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – A Presidência recebeu o Ofício nº
101, de 2011, da Câmara dos Deputados, comunicando
a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 52,
de 2007 (nº 2.300/2009, naquela Casa), do Senador
Leomar Quintanilha e outros Senadores, que dispõe
sobre a realização de plebiscito para a criação do Estado do Carajás, nos termos do art. 49, inciso XV, da
Constituição Federal.
A Presidência tomará as devidas providências
para a promulgação do decreto legislativo.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 101/11/PS-GSE
Brasília, 11 de maio de 2011
A Sua Excelência o Senhor
Senador Cícero Lucena
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Envio de PDC à Promulgação
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que a Câmara dos
Deputados aprovou na Sessão Plenária do dia 5-5-11
o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.300, de 2009,
(PDS nº 52/07, na Casa de origem), que “Dispõe sobre
a realização de plebiscito para a criação do Estado do
Carajás, nos termos do inciso XV do art. 49 da Constituição Federal”, apreciado pela Câmara dos Deputados.
Na oportunidade, encaminho a Vossa Excelência o referido Projeto para os fins constitucionais, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Concedo a palavra ao Senador Acir
Gurgacz por dez minutos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Boa tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
pesar que noticio, nesta tarde de hoje, o falecimento
de Abdias Nascimento, ex-Senador do PDT.
Abdias nasceu em Franca, em 14 de março de
1914, ex-político e ativista social brasileiro, foi um dos
maiores defensores da cultura e da igualdade para as
populações afrodescendentes no Brasil, intelectual de
grande importância para a reflexão e atividade sobre
a questão do negro na sociedade brasileira.
Teve uma trajetória longa e produtiva, indo desde
o movimento integralista, passando pela atividade de
poeta, até ativista do Movimento Negro, ator e escultor.
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Após a volta do exílio (1968-1978), insere-se na
vida política (foi Deputado Federal de 1983 a 1987, e
Senador da República de 1997 a 1999), além de colaborar fortemente para a criação do Movimento Negro
Unificado em 1978.
Em 2006, em São Paulo, instituiu oficialmente o
dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra
no Brasil. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa
da Universidade de Brasília. É autor de vários livros,
como Sortilégio, Dramas para Negros e Prólogo para
Brancos, O Negro Revoltado, entre outros.
Foi professor benemérito da Universidade do
Estado de Nova Iorque e Doutor Honoris Causa pelo
Estado do Rio de Janeiro, grande militante no combate
à discriminação racial no Brasil.
Filho de Dona Josina, a doceira da cidade, e Seu
Bem-Bem, músico e sapateiro, Abdias cresceu numa
família coesa, carinhosa e organizada, porém pobre e
foi-se diplomar em Contabilidade pelo Atheneu Francano em 1929. Com 15 anos, alistou-se no Exército e
foi morar na capital de São Paulo. Na década de 30,
engaja-se na Frente Negra Brasileira e luta contra a
segregação racial em estabelecimentos comerciais
da cidade.
Prossegue na luta contra o racismo organizando o
Congresso Afro-Campineiro em 1938. Fundou em 1944
o Teatro Experimental do Negro, entidade que patrocina a Convenção Nacional do Negro em 1945 e 1946.
A Convenção propõe à Assembleia Nacional
Constituinte de 1946 a inclusão de políticas públicas
para a população afrodescendente e um dispositivo
constitucional definindo a discriminação racial como
crime de lesa-pátria. À frente do TEN, Abdias organiza
o 1º Congresso do Negro Brasileiro em 1950. Militante
do antigo PTB, após o golpe de 1964, participa desde o
exílio na formação do PDT. Já no Brasil, lidera em 1981
a criação da Secretaria do Movimento Negro do PDT.
Na qualidade de primeiro Deputado Federal afro-brasileiro a dedicar seu mandato à luta contra o racismo (1983-87), apresenta projetos de lei definindo
o racismo como crime e criando mecanismos de ação
compensatória para construir a verdadeira igualdade
para os negros na sociedade brasileira. Como Senador da República (1991, 1996/99), continua essa linha
de atuação.
Em 1990, Abdias é eleito na chapa do PDT ao
Senado pelo Rio, com Darcy Ribeiro e Doutel Andrade.
Em 1991, assume a cadeira do Senado e, pouco
depois, é nomeado primeiro titular da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras do governo do Estado do Rio de Janeiro,
criado pelo Governador Leonel Brizola. Em 1996, falece
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o Senador Darcy Ribeiro, e Abdias assume a cadeira
de novo, exercendo o mandato de Senador até 1999.
Abdias reapresenta no Senado seu projeto de
lei sobre ação compensatória. Com duas propostas,
procura estabelecer o princípio da reparação para o
povo afrodescendente. A primeira cria uma ação civil
pública contra atos e omissões de discriminação racial; a segunda estabelece sanções na contratação
de serviços para o setor público contra empresas que
cometem atos e omissões de discriminação racial.
Apresenta ainda emenda à Constituição Federal, garantindo às comunidades remanescentes dos
quilombos os mesmos direitos fundiários assegurados às populações indígenas. Sugere a inscrição dos
líderes da Conjuração Baiana, os mártires da Revolta
dos Alfaiates no Livro de Heróis da Pátria, no Panteão
da Liberdade e da Democracia, Praça dos Três Poderes. Institui o Prêmio Cruz e Sousa, comemorativo do
centenário da morte do poeta simbolista catarinense.
O Governador Leonel Brizola o nomeia Secretário
de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras
do Estado do Rio de Janeiro de 1991 a 1994. Mais tarde, é nomeado primeiro titular da Secretaria Estadual
da Cidadania e Direitos Humanos, em 1999 até 2000.
Portanto, fica aqui registrado o falecimento de Abdias Nascimento, um dos grande pedetistas do nosso
Partido, do nosso País.
Sr. Presidente, não quero crer que estamos perdendo a luta contra as drogas no nosso País, mas, a
cada dia que passa, vemos mais e mais provas de que
os entorpecentes estão ganhando terreno em meio à
sociedade em nosso País.
Nos últimos dias, li uma reportagem no jornal O
Globo que mais parecia uma história de terror. Uma
história de horror que muita gente vem vivendo neste País, em função de drogas como o crack e, agora,
também com o oxi.
A reportagem mostra como vivem meninas e mulheres à beira da BR-364, entre Rio Branco, no Acre, e
Porto Velho, em Rondônia. Mulheres e meninas que se
prostituem por quantias irrisórias, para simplesmente
conseguir ganhar dinheiro suficiente para comprar o
crack ou o oxi.
A reportagem fala de meninas que são “tocadas”
para as ruas pelos próprios pais, aos oito, nove, dez
anos de idade, para venderem seus corpos ainda de
criança a fim de conseguirem algum dinheiro para levar para casa.
O texto é bem claro quando diz que uma entre
cinquenta dessas mulheres e meninas fazem programas hoje sem usar drogas. Apenas uma em cinquenta
não utilizam drogas! Quarenta e nove usam crack ou
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oxi para aguentarem a rotina degradante à qual são
obrigadas a se submeter.
Mas é até difícil dizer o que acontece antes: se
vem antes o vício ou se vem antes a degradação da
prostituição. Isso pouco importa: os dois são um problema sério para essas crianças, para esses jovens.
Estamos vivendo hoje em um País no qual até
mesmo as pequenas cidades de cinco, dez mil habitantes são assoladas por traficantes. Antigamente,
esse mal era um castigo sofrido apenas nas grandes
cidades, nos grandes centros. Hoje, não!
Hoje, pela manhã, falava com um radialista, o Sr.
Robert, de Jaru, quando ele dizia que, inclusive, na
zona rural o tráfico de drogas é uma coisa muito forte
e está prejudicando muito as famílias.
Recebi uma informação e um pedido do nosso
amigo Robert para que a gente possa fazer um projeto
de lei no sentido de que cada cidade tenha, em seus
hospitais, dependências para o tratamento de dependentes químicos.
Estamos fazendo esse levantamento, Robert, no
sentido de fazer uma emenda à Constituição, tornando
obrigatório aos governos estaduais e federal atender
essa demanda, que, infelizmente, está aumentando
dia a dia.
As drogas, mesmo as mais pesadas e destruidoras como o crack e o oxi, estão sendo comercializadas
no nosso interior, no meio rural, exatamente em locais
onde os tratamentos para os dependentes químicos
– já tão difíceis mesmo nas cidades grandes, ainda
mais nas cidades pequenas! – são muito mais difíceis.
Os Centros de Atendimento Psicossocial, os chamados CAPS, que funcionam em cidades com mais
de 50 mil habitantes, exigem uma estrutura física e
humana que a maioria dos nossos pequenos Municípios não dispõem – e isso mesmo com o Ministério da
Saúde fornecendo todo o apoio para a criação desses
centros. Até mesmo porque os pequenos Municípios
raramente têm condições de arcar com as contrapartidas necessárias para firmar esses convênios com o
Ministério da Saúde, que demanda cinco profissionais
remunerados pela prefeitura e também a disponibilização do espaço físico.
Enquanto vivemos a dificuldade do tratamento dos
dependentes químicos, a droga expande seus domínios.
Estamos perdendo essa guerra também nas
fronteiras, por onde passam as drogas, componentes
para a produção delas, assim como armas e dinheiro
que fortalecem os narcotraficantes. E isso acontece
em escala mundial.
Os diamantes que são contrabandeados de Rondônia, por exemplo, da nossa reserva de Roosevelt,
a maior do mundo, vão parar nas mãos de traficantes
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que entram e saem do Brasil com liberdade. Muitos
desses traficantes têm conexões na África e na Europa
e usam nossos diamantes para comprar armas, que
são usadas em dois ou três continentes em guerras e
nas nossas ruas brasileiras.
Enquanto isso, meus amigos de Rondônia, a sociedade teima em olhar com liberalismo para a questão das drogas!
Ouvimos debates sobre a legalização da maconha como se não soubéssemos que tanto a maconha
quanto o álcool – que infelizmente é uma droga lícita,
abrem as portas para as drogas mais pesadas.
Isso acontece, Sr. Presidente, porque acabam
sendo usados precocemente por nossas crianças e
nossos adolescentes, que não têm capacidade de
estabelecer limites e querem desfrutar repetidamente
as sensações obtidas com as drogas.
Isso pode ser visto claramente na reportagem
de O Globo, que citei há pouco. Leio aqui um trecho:
Usei oxi pela primeira vez com um cliente. Ele trouxe, deu uma fissura legal. Peguei o
dinheiro que ganhei dele e fui comprar pedra.
Agora, uso todo dia e me sinto bem – conta H.,
de 23 anos, que tem três filhos e, desde que
começou a fumar, há pouco mais de um mês,
não tem passado muito tempo com [seus filhos].
Outros trechos mostram, de forma inequívoca,
a forma como os traficantes pensam e as suas consequências.
Agora, Sr. Presidente, é de assustar qualquer
um a composição química dessas drogas que os traficantes estão oferecendo para meninas de oito anos,
drogas que os traficantes estão persuadindo, forçando
essas meninas e jovens a oferecerem com o intuito de
viciar mais pessoas.
O crack é feito com cocaína, bicarbonato de sódio e amoníaco. O oxi é uma mistura de cocaína, cal
virgem e querosene.
O cal virgem, que é o nome que se dá ao óxido
de cálcio, é um produto muito utilizado na construção
civil e que deve ter seu contato com a pele evitado.
Em caso de inalação ou ingestão, pode causar sérios
danos à saúde. O querosene é um derivado de petróleo altamente tóxico. Eles misturam isso para que as
pessoas queimem e inalem seus gases.
As nossas crianças estão inalando amoníaco,
cal virgem e querosene. Elas estão morrendo por
causa disso!
Esse é um assunto, Sr. Presidente, da mais alta
importância que trago nesta tarde. E peço, mais uma
vez, ao nosso Ministro da Saúde, que tem tido um empenho muito grande no combate às drogas, para que
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dê atenção às nossas crianças. Não é uma questão
de polícia, é uma questão de saúde. Nós precisamos,
como diziam os nossos amigos de Jaru hoje, no telefone pela rádio, cuidar dessas crianças, dos nossos
jovens que já estão dependentes. Precisamos tê-los
nos hospitais. Precisamos ter os hospitais preparados para dar essa atenção aos nossos jovens. É um
momento importante em que nós, brasileiros, temos
que nos unir e avançar para combater esse mal que
assola os brasileiros e as famílias que hoje têm, em
seu meio, dependentes químicos que sofrem, não só
eles mesmos, mas também toda a família.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua atenção.
Era o que eu tinha para tratar nesta tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares. Bloco/PSB – SE) – Senador Acir, muito obrigado.
Parabenizo V. Exª por este brilhante pronunciamento.
Realmente as drogas estão invadindo os lares
brasileiros, não só no meio urbano, como também no
meio rural, o que significa uma tragédia do ponto de
vista do nosso crescimento social e também econômico. São jovens envolvidos com as drogas, que deixam
a escola, que deixam o trabalho para se entregarem
ao vício e à criminalidade.
Portanto, coibir o uso das drogas é um dever do
Estado, é um direito das famílias do Brasil. E V. Exª tem
toda a razão quando enfatiza essa obrigatoriedade do
Poder Público, do Ministério da Saúde, que vem se conduzindo com maior equilíbrio no combate às drogas,
tendo à frente o Ministro Padilha, um grande médico,
um grande brasileiro que se dedica de corpo e alma à
saúde de todos os brasileiros.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Wilson Santiago, para uma comunicação
inadiável, de acordo com o art. 14 do nosso Regimento.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras,
ontem, Sr. Presidente, esta Casa comemorou, com
uma sessão especial, os 70 anos do Ministério, digo,
da Justiça do Trabalho brasileiro.
A comemoração dos 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil tem um importante significado para
todos nós porque se constitui em momento chave da
conquista da cidadania brasileira. Daí os meus parabéns aos autores da propositura, Senadores José
Pimentel e Eunício Oliveira, por ontem, de fato, registrarem nesta Casa uma data significativa para a vida
do trabalhador brasileiro.
Em princípios do século XX, o Brasil registrava,
ainda, resquícios da escravidão. Um país que se modernizava aos trancos entendia o contrato de trabalho
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apenas como mais um dos muitos contratos regulados
pelo próprio Código Civil. Ser trabalhador, pois, era
meramente contrair uma obrigação, como a de um
contrato de compra e venda ou até de um empréstimo
em uma instituição financeira.
A despeito desse espírito liberal, as demandas
sociais não podiam ser escondidas; eram, na verdade,
do conhecimento de todos.
A segunda década do século XX viu dezenas de
greves, inclusive três grandes greves gerais no Brasil,
greves essas do conhecimento de todos nós. Assim,
lentamente, as preocupações com as condições do
trabalhador foram entrando no ordenamento jurídico
brasileiro, incluindo, entre essas preocupações, a do
trabalho do menor e a da própria sindicalização.
A solidificação desses avanços, no entanto, teve
de esperar o momento político de 1930, quando o então Presidente Getúlio Vargas ascendeu ao poder. E,
naquele momento, a partir daí, é que houve uma preocupação clara de regular o direito trabalhista no Brasil.
Há o estabelecimento do Ministério do Trabalho
e diversas leis trabalhistas são aprovadas, inclusive,
pelo Parlamento brasileiro.
Em 1934, a nova Constituição instituiu a Justiça do Trabalho, bem como estabeleceu direitos como
salário mínimo, repouso semanal, férias anuais remuneradas e indenização por dispensa sem justa causa.
Além disso, os sindicatos ganharam reconhecimento,
passando a funcionar sem problemas, e até hoje estão
nessas condições.
Em 1939, o Decreto Lei nº 1.237 afirmava que “o
serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório”,
e a efetiva instalação dessa justiça especializada é feita
em 1º de maio de 1941, Senadora Marta Suplicy. Dois
anos depois, em 1943, entra em vigor a Consolidação
das Leis do Trabalho, que se torna o arcabouço jurídico
sobre o qual se apoia a justiça laboral.
Em 1919 – voltando um pouco –, bem antes de
Vargas, é criada a Organização Internacional do Trabalho, cujo objetivo é o estabelecimento de acordos
internacionais que venham a assegurar direitos trabalhistas para todo trabalhador, não só brasileiro, como
também de outros países. Isso acontece nas mais diversas partes da Terra, porque não dizer, independentemente das origens ideológicas daqueles que dirigem
seus respectivos países.
Países tradicionalmente liberais – caso da Inglaterra, por exemplo, dos Estados Unidos e da Austrália
– adotam leis de proteção ao trabalhador e isso, cada
vez mais, assegurou e garantiu os direitos trabalhistas.
Portanto, Senadora Marta Suplicy, faço este registro no dia de hoje, já que ontem eu estava com outros
companheiros lá no Estado de Alagoas, participando
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da Comissão Regional de Desenvolvimento do Nordeste, onde discutimos vários temas importantes para
a região nordestina e, também, os que se referem às
necessidades maiores do Nordeste, como a geração
de emprego.
Naquele momento, na capital Maceió, foram discutidas a manutenção dos direitos trabalhistas e as
melhores condições para o jovem e o trabalhador
brasileiro terem acesso ao trabalho, manterem vivos
os seus direitos e, além de tudo, as suas garantias
constitucionais.
Além desse movimento internacional, surgido
depois da Primeira Guerra Mundial, é preciso lembrar,
Srª Presidente, que também há outras influências importantes. Uma delas é a dos movimentos operários,
que buscam melhores condições de trabalho e desejam
a regulamentação de sua atividade, como há outras
que devem ser regulamentadas, não como um tipo de
contrato, mas como algo especializado, que demanda
necessidades próprias. Com certeza, é o direito do
trabalhador brasileiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Favor encerrar, Senador.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Tais iniciativas do movimento operário chamam também a atenção da Igreja, e a Carta Papal, assinada
por Leão XIII, em 1891, intitulada, como todos temos
conhecimento,...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Fora do microfone.) – ... Das Coisas Novas, foi fundamental ao valorizar os direitos sociais.
Só um minuto, Excelência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já passou muito.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Por essa razão, Srª Presidente, os 70 anos comemorados ontem são, de fato, uma data significativa para
a vida e para o futuro de todos os trabalhadores brasileiros, porque, por meio dessas conquistas, graças
a Deus, todos estamos conscientes e estão preservados os direitos adquiridos pelos trabalhadores em
seus movimentos, quer sejam de greve ou não. Com
certeza, essas conquistas estão registradas na vida e
no futuro de cada trabalhador deste País.
Muito obrigado a V. Exª pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, o Sr. Antonio Carlos Valadares deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Wilson Santiago.
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Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares, em permuta com o Senador Eunício Oliveira.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores e
Srªs Senadoras, o crescimento econômico acelerado
experimentado pelo Brasil nos últimos anos – e que o
coloca, no ranking do FMI, como o oitavo PIB do Planeta – impõe novos e urgentes desafios no campo da
pesquisa em ciência e tecnologia, que condicionam a
sustentabilidade dessa posição adquirida pelo Brasil.
Novos postos especializados de trabalho estão
sendo abertos sem que haja profissionais qualificados
suficientes para preenchê-los.
O risco daí decorrente é de um apagão de mão
de obra, que preocupa Governo e empresas – e que,
de certa forma, já é uma realidade.
Há hoje, por exemplo, segundo dados do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(Confea), um déficit anual de formação de 20 mil engenheiros. E há, segundo o Presidente da Academia
Brasileira de Ciências, Jacob Palis, escassez de matemáticos para tarefas tão distintas quanto traçar o perfil
financeiro de um cliente ou aprimorar o desempenho
do País na extração do petróleo.
O País forma, anualmente, 150 doutores em
Matemática – e precisa, no mínimo, do dobro. De que
adianta ter o bilhete premiado do Pré-Sal sem autonomia tecnológica para extraí-lo?
Esse quadro se repete nos diversos segmentos
do setor tecnológico-científico, como decorrência do
crescimento econômico do País, que corre risco de
retrocesso se esse desafio não for devidamente enfrentado, e não há mais como adiá-lo.
As causas são múltiplas e vão desde a escassez
de cursos acadêmicos de qualidade até a questões
de remuneração, passando pela falta de diálogo entre
mercado e academia.
O professor Jacob Palis, já citado neste discurso,
em entrevista concedida à Veja, diz que vê no excesso
de burocracia para recrutar especialistas estrangeiros,
que podem proporcionar um upgrade significativo ao
País, outro dos complicadores desse processo.
Aponta também, nas universidades brasileiras,
um comportamento que considera retrógrado, de estabelecer uma espécie de reserva de mercado, movido
pelo sentimento de autoproteção, que não se justifica
de modo algum, tendo em vista o notório quadro de
carência vigente.
Diz ele que, na Europa e nos países europeus
mais desenvolvidos, a mentalidade é oposta. Não
importa a nacionalidade do cientista. Basta que seja
competente e agregue valor.
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Aqui, diz ele, as instituições de ensino acham
que os estrangeiros vão ocupar o lugar dos brasileiros,
quando, inversamente, podem contribuir para aprimorar o conhecimento dos brasileiros e multiplicar a mão
de obra de qualidade no mercado.
Esse, pois, é um obstáculo que precisa ser removido com urgência, com a redução dos entraves
burocráticos e uma mudança de mentalidade. Conhecimento é um bem universal e dele não podemos
prescindir, sobretudo no campo científico.
Dos países emergentes que compõem o Bric,
somos o que menos investe em pesquisa – cerca de
1,2% do PIB.
Alemanha, Estados Unidos, Japão e Coreia do
Sul investem mais que o dobro: 3%, sem esquecer
que, nesses países, ao contrário do que acontece
aqui, há um forte aporte de recursos da iniciativa privada ao setor.
Aqui, com raras exceções, mercado e academia
estão de costas um para o outro, quando deveriam
atuar em estreita parceria, já que é o mercado que
absorverá a mão de obra que a academia prepara.
Nas universidades norte-americanas, as doações
de fundações e empresas são um item fundamental
da receita. Esses recursos respondem por entre 14%
e 17% da receita total das universidades.
No Brasil, a receita das universidades privadas
vem das mensalidades pagas pelos alunos. E, nas universidades públicas, tudo procede do Estado.
No Brasil, as eventuais doações do setor privado são vistas como esmola – e não como instrumento de apoio que agregará valor às próprias empresas.
Há também, como fator de desestímulo às empresas,
falta de incentivo fiscal – e, da parte das academias,
temor de interferência dos doadores nas pesquisas ou
no conteúdo do ensino.
Nos Estados Unidos, as principais universidades
– como Harvard, Yale ou Princeton – são mantidas
com fundos privados, fundamentais para sustentar o
padrão de excelência acadêmica de que desfrutam,
sem qualquer ojeriza à contratação de estrangeiros.
Em 2010, a Universidade de Harvard recebeu
desses fundos privados nada menos que US$25 bilhões – US$10 bilhões a menos do que recebia antes
da crise de 2008. A Universidade de Yale recebe US$16
bilhões, e as de Stanford e Princeton recebem, cada
qual, US$12 bilhões. São universidades privadas e não
dependem do Estado.
Aqui, as universidades privadas vivem, como disse, das mensalidades dos alunos, e poucas apresentam
padrão de excelência. As melhores são as estatais, que
vivem apenas das dotações orçamentárias do Estado.
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Não é casual que os Estados Unidos detenham
o maior número de agraciados com o Prêmio Nobel.
E aí volto ao professor Palis, que justifica a ausência
de brasileiros na galeria do Nobel com uma explicação simples, que resume nossas deficiências. Diz ele:
Para chegar lá [ao Nobel], não basta ser
brilhante, nem apresentar um trabalho revolucionário. É também necessário pertencer a um
ambiente intelectualmente virtuoso e inserido
na pesquisa global.
Carecemos desse ambiente.
O Brasil responde hoje por apenas 0,1% da produção mundial de patentes. E isso se deve, segundo
o professor Palis, a “alguns raros heróis que se aventuram por aí, sem contar com infraestrutura nem estímulos concretos”.
Felizmente, o tema já consta de nossa agenda
política. O Ipea, em março deste ano, publicou estudo
a respeito das causas do apagão de mão de obra tecnológica e concluiu que – no curto e médio prazos –:
A solução passa por maior investimento
das firmas em qualificação e em especialização
da força de trabalho entrante no mercado e retenção de profissionais com maior experiência.
Sugere também que:
medidas no sentido de atrair e requalificar
os profissionais que tenham saído do mercado
ou se deslocado para outras funções, além da
redução das barreiras do mercado à entrada
de profissionais estrangeiros.
Faço, aqui, este registro, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, na expectativa de que o Senado, por meio de sua Comissão de Ciência e Tecnologia,
se envolva mais com essa matéria, fundamental para
que o Brasil não retroceda nos avanços expressivos
que conquistou nos últimos anos.
Graças a esses avanços, nos tornamos não apenas mais influentes na cena geopolítica internacional;
mais que isso: melhoramos a qualidade de vida de
nossa população e aumentarmos sua expectativa de
proporcionar às gerações futuras um País melhor.
Não podemos comprometer todo esse esforço
permitindo que o País sucumba ao apagão de mão
de obra tecnológica especializada. Seria, como se
diz, nadar, nadar e morrer na praia. Tenho certeza de
que temos capacidade para vencer mais esse desafio.
O Governo da Presidenta Dilma, temos certeza,
está envidando e vai envidar os maiores esforços para
a conquista desses objetivos. Também acreditamos no
ex-Senador Mercadante, que hoje dirige a Secretaria
da Ciência e Tecnologia, no sentido de se criar meios

Maio de 2011

e caminhos para que o Brasil avance cada vez mais,
conquistando um lugar de destaque no mundo, formando cientistas nas suas escolas e avançando, progredindo também no setor tecnológico e de inovação.
São as minhas palavras, Srª Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª Presidente.
Quero me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o terceiro inscrito e tem agora a palavra.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
a esta tribuna nesta tarde para falar, mais uma vez,
sobre o quadro social brasileiro, para dizer que esse
quadro melhorou muito nos últimos anos graças às
políticas executadas pelo Presidente Lula, que têm
continuidade no Governo da Presidente Dilma, e podem melhorar ainda mais.
Dados do IBGE revelam que 36 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza. Mas ainda há,
Srª Presidente, 16,3 milhões de pessoas, ou 8,5% da
população brasileira com renda média de, no máximo,
R$70,00 mensais. Destes, quase cinco milhões não
têm qualquer tipo de renda.
O Nordeste concentra, em termos absolutos e
relativos, a maior parte dos brasileiros extremamente
pobres: 9,6 milhões de pessoas.
Os menos favorecidos vivem em locais precários,
quase sempre sem segurança alguma e expostos às
mazelas das doenças, à fome e às drogas.
Srª. Presidente, as ruas de algumas cidades brasileiras são, hoje, um retrato da degradação provocada
por uma nova e fulminante droga mais letal até que o
crack, o óxi, um subproduto da cocaína, que se está
espalhando num ritmo preocupante.
Levantamento recente da imprensa junto à Polícia
Federal e às polícias civis aponta que pelo menos 12
Estados brasileiros e o Distrito Federal já registraram
apreensão dessa droga perversa, chamada óxi.
Chamo a atenção, mais uma vez, aqui desta
tribuna, para esse drama da questão das drogas no
Brasil. Precisamos conjugar esforços para prevenção,
repressão e tratamento.
Tenho insistido na importância de reforçarmos
a vigilância de nossas fronteiras, na necessidade de
darmos oportunidades aos nossos jovens, aos menos
favorecidos e destinarmos mais recursos para as políticas públicas nessa área.
Uma das saídas para a carência de recursos que
pode acelerar a erradicação da miséria e o combate
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às drogas está na redistribuição da riqueza proporcionada pelo petróleo brasileiro.
Do atual sistema de repartição do lucro dos royalties, 92,5% destinam-se a três entes públicos: a União
Federal e dois Estados litorâneos, que se declaram
produtores de petróleo. Apenas 7,5% são destinados
aos outros 24 Estados e ao Distrito Federal.
Se dependesse do Congresso Nacional e do meu
voto, a divisão de lucros dos royalties seria menos injusta. Sabemos que o Presidente Lula se viu obrigado,
naquele momento, no ano passado, a vetar proposição
nesse sentido, aprovada pelo Senado e pela Câmara,
com o nosso apoio e – repito – com o nosso voto. Mas,
como conheço bem o Presidente Lula, sei que ele, no
fundo, como nordestino e homem humilde que foi, gostaria de encontrar uma saída para essa injustiça! Se
o veto caísse, ou aprovássemos uma nova proposta,
o custo para a União compensar os Estados seria em
torno de R$8 bilhões por ano.
O Governo Federal poderia pagar essa conta somente com a sua parte dos royalties, que é em torno de
40%. Como municipalista que sou – e não é de agora
–, considero essa questão crucial para os Municípios.
A maior parte das prefeituras, principalmente as
do Nordeste, não possui recursos para investimentos
e, em muitas situações, pequenas cidades contam
apenas com verbas de emendas parlamentares para
a realização de seus projetos.
Estimativas da Confederação Nacional dos Municípios apontam que a cidade de Fortaleza poderia
arrecadar 400% a mais em royalties de petróleo caso
entrasse em vigor a nova planilha de alteração aprovada pelo Congresso Nacional.
Ainda de acordo com a Confederação, os 184
Municípios cearenses receberiam cerca de R$290
milhões a mais, e o Estado do Ceará, R$483 milhões
extras. No total, a economia cearense contaria, assim,
com R$773 milhões a mais por ano. Seria o segundo
Estado do Nordeste a receber mais recursos depois
da Bahia.
Os benefícios oriundos dessa exploração terão
caráter de universalidade, melhorando um pouco a
vida de quem mora no mais longínquo rincão deste
imenso País.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o que
todos nós, brasileiros e municipalistas, desejamos
que aconteça.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, como
inscrição regulamentar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, pela
manhã, as lideranças dos partidos de oposição, nas
duas Casas do Congresso Nacional, se reuniram, na
sala da Liderança do PSDB, para iniciar mobilização
favoravelmente à instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a fim de apurar as denúncias
veiculadas pela imprensa do País envolvendo o Ministro Palocci em procedimentos tidos como favoráveis
a uma evolução patrimonial exorbitante, que até este
momento não encontrou explicação lógica da parte do
Ministro ou do Governo.
Srª Presidente, o fato é da maior gravidade, sobretudo porque envolve figura exponencial do Governo
Dilma Rousseff. O Ministro mais importante da República é acusado de enriquecimento ilícito.
As lideranças de oposição adotaram todos os
procedimentos, primeiramente, oferecendo o tempo
razoável para explicações. Como elas não ocorreram,
pelo menos no sentido de atender às expectativas do
País, todos os procedimentos foram adotados. E hoje
demos prosseguimento às iniciativas que têm por objetivo impedir a prevalência da impunidade diante de
eventuais ilícitos que teriam sido praticados.
Não há da parte da oposição, repita-se, nenhum
propósito de se fazer precipitadamente juízo de valor ou
de prejulgar o Ministro Palocci. Mas há uma responsabilidade irrecusável a questões que são suscitadas pela
opinião pública do País, que ainda não foram respondidas. A instalação de uma CPI é resposta à rejeição
dos requerimentos de convocação do Ministro Palocci.
Se a bancada governista permitisse a convocação do
Ministro Palocci, certamente eliminaria a hipótese da
CPI. No entanto, na Câmara dos Deputados, vários
requerimentos já foram rejeitados. E hoje pela manhã,
na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal, requerimento da Senadora Marinor Brito foi
retirado exatamente porque não havia perspectiva da
sua aprovação.
Srª Presidente, o que nós estamos discutindo é
a hipótese de um crime de improbidade administrativa.
A Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de
1992, institui no art. 9º:
Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...)
VII – adquirir, para si ou para outrem, no
exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo
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valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público.
Portanto, o que está em análise é a configuração
de improbidade administrativa e, neste caso, em razão
inclusive do adendo oferecido à representação que
protocolamos na última terça-feira, há configuração
do tráfico de influência, sobretudo quando se relata a
existência de uma cláusula em que se estabelece a
taxa de sucesso nos contratos celebrados com a consultoria do Ministro Palocci.
Não há como alegar confidencialidade desses
contratos, porque quem celebra um contrato com a
consultoria do Ministro Palocci sabe quem é Palocci.
E quem ocupa função pública relevante, como parlamentar no Congresso Nacional ou como Ministro de
Estado, não tem o direito à confidencialidade. A transparência é exigência elementar na atividade pública.
Há jurisprudência que se aplica ao caso ora em
debate. Mandado de Segurança, relatado por Laurita
Vaz, diz em determinado ponto:
A conduta do servidor tida por improba
não precisa estar, necessária e diretamente,
vinculada com o exercício do cargo público.
Com efeito, mesmo quando a conduta é perpetrada fora das atividades funcionais, se ela
evidenciar incompatibilidade com o exercício
das funções do cargo, por malferir princípios
basilares da Administração Pública, é sim passível de punição na esfera administrativa, inclusive com a pena máxima de demissão, mormente como no caso em apreço (...) quando
há a hipótese de enriquecimento ilícito, por
acumular bens desproporcionais à evolução
do patrimônio e da renda.
É preciso repetir sempre: não há nenhum propósito de se fazer juízo de valor. Não estamos condenando o Ministro Palocci. Estamos cumprindo o nosso
dever como oposição de exigir os esclarecimentos em
respeito à sociedade brasileira.
O que surpreende é esse silêncio sepulcral da
Presidente Dilma. O silêncio implica omissão e pode-se transformar em cumplicidade na confirmação de
eventuais ilícitos que poderiam ter sido praticados. Nós
não queremos a Presidente da República como cúmplice, e, certamente, ela deveria num primeiro momento,
diante da gravidade dos fatos, afastar o Ministro até o
esclarecimento cabal e definitivo dos fatos. Se eventualmente os esclarecimentos fossem satisfatórios e
atendessem às expectativas do Governo, da oposição e
da população do País, retornaria com as homenagens
devidas, mas, evidentemente, se os esclarecimentos
não fossem suficientes para justificar uma evolução
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patrimonial inusitada, a responsabilização civil e criminal seria o caminho.
Nós temos o dever de assim proceder, dessa
forma convocando permanentemente a autoridade
responsável pela investigação judiciária para que os
procedimentos sejam adotados com eficiência, a fim
de que, se constatadas as ilicitudes anunciadas, na
forma da suspeição, se instaurem os procedimentos
para a responsabilização.
O que não pode, Srs. Senadores, é ver a impunidade prevalecendo sempre, como estímulo à corrupção.
A corrupção foi banalizada no País. A impunidade tem
sido prevalente. A atitude de governantes não condiz
com a expectativa do povo, porque é a postura da leniência, da complacência, da omissão que acaba se
transformando em cumplicidade. Nós esperamos, Srª
Presidente, que o Procurador da República possa,
exercitando a função que é fundamental nesta hora,
cobrar com serenidade as respostas às questões que
foram suscitadas na representação protocolada pela
oposição.
E, de outro lado, esperamos que o Congresso Nacional também assuma seu papel de fiscalizar. Temos
atribuições que são igualmente importantes: a atribuição
de legislar e a atribuição de fiscalizar o Governo nos
seus atos. E, obviamente, uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, se instalada, terá a responsabilidade não
apenas da investigação, mas também da proposição
para, se possível, aprimorar a legislação, tornando-a
mais rigorosa para coibir abusos e desvios.
Lamentavelmente, esta é a realidade do País:
colocar cobro à impunidade, que campeia solta, lamentavelmente, nos últimos anos, no Brasil.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Srª Presidente, por uma questão de ordem, antes que o Senador João Pedro suba à tribuna.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, trata-se de uma questão
de ordem, baseada no Regimento.
Quero encaminhar à Mesa requerimento com
voto de pesar ao ex-Senador Abdias Nascimento, que
faleceu esta manhã.
Faço aqui, Srª Presidenta, a defesa do voto de
pesar – não precisaria de defesa – ou a devida justificativa, falando um pouco de Abdias.
Hoje pela manhã o Rio de Janeiro perdeu um
dos seus maiores líderes. Abdias Nascimento tinha 97
anos. Uma das maiores referências da nossa gente e
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do nosso País. Escritor, poeta, artista plástico, diretor
teatral, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, ator,
jornalista, político, professor universitário, pesquisador
da cultura negra, ativista das lutas contra qualquer
forma de racismo e de discriminação. Esse é Abdias
Nascimento, ex-Deputado Federal e ex-Senador da
República.
Ele deixa a esposa, Elisa Larkin, filhos e milhares
de seguidores pelos quatro cantos do nosso País, que
o reconheciam e o tinham como referência e estrela
guia de coragem e de ousadia na defesa dos direitos
humanos.
Abdias Nascimento não é patrimônio só do Brasil.
Ele continua sendo, pelas suas ideias, um patrimônio
da humanidade.Faço de suas palavras um pouco das
minhas: quando o assunto é igualdade racial, é o debate contra todo e qualquer tipo de preconceito.
Srª Presidenta, quando Abdias completou 95
anos, O Itamaraty prestou-lhe uma homenagem internacional. Fui convidado, naquela oportunidade – peço
tolerância a V. Exª, em nome de toda a comunidade
negra –, e, naquele dia, eu tive o carinho, eu diria, de
escrever um verso a Abdias. E vou terminar minha fala
fazendo esta homenagem, lendo este pequeno verso.
O que eu disse no Itamaraty? Eu disse:
Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a nossa causa, à causa da nação negra.
Abdias, meu velho e querido Abdias, o
nosso povo há de contar em versos e prosa a
tua história. A história de um guerreiro, a história de um lutador.
Os poetas vão lembrar de Abdias falando
de paz, rebeldia, e, tenho certeza, a emoção
será tão forte como é hoje o que sentimos
quando ouvimos nós a batida de cada tambor.
Falarão de um homem negro, de cabelos
brancos, de barba prateada, que, independentemente do tempo, nunca parou.
Fez da sua guerra a nossa batalha, como
ninguém. Abdias, foi dele e é nossa a bandeira
da igualdade, da justiça e da liberdade.
Abdias, tu és exemplo para todos nós. Tu
és um homem que viveu à frente do teu tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas
do teu corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente.
Tu nos deixa uma lição de vida.
Viverás, Abdias, para sempre junto de
nós. A rebeldia e a coragem de tuas palavras,
que somente os guerreiros ousam, estão cravadas na história da humanidade, nos nossos corações, nas nossas almas, nas nossas mentes.
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Sei, Abdias, que tu não estavas preocupado em agradar a todos, mas sei que sua
mensagem sempre foi: jamais, jamais deixem
de lutar e sonhar.
Sonhem, não aquele sonho bonito que
tu gostarias que acontecesse num passe de
mágica, mas, sim, o sonho que com nossa luta
haveremos de tornar realidade. Esse, sim, será
fruto da tua, da nossa vitória.
Era esse o poema que eu fiz, em 95, a Abdias.
E peço gentilmente a V. Exª que coloque em votação,
no momento adequado, essa pequena homenagem a
este líder, ícone da humanidade, que faleceu hoje pela
manhã, com 97 anos: Abdias.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Minha solidariedade à família de Abdias pela luta
e o gigante que foi no combate ao racismo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 585, DE 2011
Nos termos do art. 218, inciso VII do Regimento interno do Senado Federal, requeiro voto de pesar
pelo falecimento do ex-Senador Abdias Nascimento,
que faleceu hoje aos 97 anos de idade.
O ex-deputado federal e ex-senador Abdias Nascimento foi ator, jornalista, político, professor universitário, pesquisador da cultura negra, ativista das lutas
contra qualquer forma de racismo e discriminação.
Ele deixa a esposa Elisa Larkin Nascimento, filhos e milhares de seguidores pelos quatro cantos do
nosso País que reconheciam nele e o tinham como
referência e estrela guia de coragem e de dedicação
aos direitos humanos.
Abdias Nascimento não é um patrimônio só do
Brasil... É de toda a humanidade.
Nascido em Franca, São Paulo, em 14 de março de 1914. Foi Professor Emérito da Universidade
do Estado de Nova York; (Professor Titular de 1971 a
1981, nesta instituição de ensino e fundou a cadeira
de Cultura Africana no Novo Mundo no Centro de Estudos Porto-riquenhos).
Sua Formação acadêmica era de Bacharel em
Economia pela Universidade do Rio de Janeiro, com
Diploma pós-universitário, Instituto
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB);
Pós-graduação em Estudos do Mar pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro/Ministério
da Marinha;
Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro;
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Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia;
Doutor Honoris Causa pela Universidade do Estado da Bahia.
Militante da luta contra a discriminação racial e
pela valorização da cultura negra. É responsável pela
criação do Teatro Experimental do Negro, que atua no
Rio de Janeiro entre 1944 e 1968.
Essa é a primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro.
A militância política de Abdias do Nascimento
começa na década de 1930, quando integra a Frente
Negra Brasileira, em São Paulo. Participa, anos depois,
da organização do 1º Congresso Afro-Campineiro,
com o objetivo de discutir formas de resistência à discriminação racial e, no início da década de 1940, em
viagem ao Peru, assiste ao espetáculo O Imperador
Jones, de Eugene O’Neill, no qual o personagem central é interpretado por um ator branco tingido de negro. Refletindo sobre essa situação, comum no teatro
brasileiro de então, propõe-se a criar um teatro que
valorize os artistas negros.
Ocupou os seguintes cargos eletivos e executivos :
– Deputado federal (1983-1986).
– Secretário de Estado, Governo do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das
Populações Afro-Brasileiras (SEAFRO) (1991-1994).
– Senador da República (1991-1999). Suplente
do Senador Darcy Ribeiro, assumiu a cadeira no Senado, representando o Rio de Janeiro pelo PDT em
dois períodos: 1991-1992 e 1997-1999.
– Secretário de Estado de Direitos Humanos e
da Cidadania, Governo do Estado do Rio de Janeiro,
1999. Coordenador do Conselho de Direitos Humanos, 1999-2000.
Encerro este voto de pesar com um poema que
fiz em homenagem ao Grande Abdias do Nascimento,
quando da comemoração de seus 95 anos de luta, em
homenagem a sua história, a sua vida.
Dediquei esta poesia quando da sanção do Estatuto da Igualdade Racial pelo Presidente Lula no
Itamaraty:
“Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa
causa,
A nossa causa, à causa da nação negra.
Abdias, meu velho e querido Abdias,
o nosso povo há de contar em versos e
prosa a tua história.
A história de um guerreiro, a história de
um lutador.
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Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de paz, rebeldia e,
Tenho certeza, a emoção será tão forte
Como é hoje o que sentimos quando
Ouvimos a batida do tambor.
Falarão de um homem negro, de cabelos
Brancos e barba prateada, que,
Independentemente do tempo, nunca
parou.
Fez da sua guerra a nossa batalha, como
ninguém.
Nunca tombou. Foi dele e é nossa a
Bandeira da igualdade, da justiça e da
liberdade.
Abdias, tu és exemplo para todos nós.
Tu és um homem que viveu à frente do
teu tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas
do teu Corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a Jornada do nosso povo, da nossa gente.
Tu nos deixa uma lição de vida.
Viverás para sempre junto de nós.
A rebeldia de tuas palavras, que somente
os Guerreiros ousam, estão cravadas na história Da Humanidade, nos nossos corações
e mentes. Sei que não estás preocupado em
aguardar a Todos, mas sei que a mensagem
é: jamais, Jamais deixem de lutar e sonhar.
Sonhem, não aquele sonho bonito que
tu Gostarias que acontecesse num passe de
mágica,
Mas, sim, o sonho que com nossa luta
Haveremos de tomar realidade.
Esse, sim, será o fruto da tua, da nossa
vitória.” – Senador Paulo Paim – Senador Acir
Gurgacz – Senador Eduardo Suplicy – Senador José Sarney.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra, como orador inscrito, o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero, Senador Paim,
me associar a esse voto de pesar e, ao mesmo tempo,
dizer que o Brasil perdeu neste dia um grande brasileiro, um grande brasileiro que, ao longo de sua vida, se
dedicou e se comprometeu com a luta em defesa do
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povo negro deste País, da história que deve ser contada verdadeiramente com a participação dos negros.
Abdias foi um brasileiro que fez história social e
política em nosso País. Eu quero me associar ao voto
de pesar e dizer estas singelas palavras em homenagem a esse homem que não se calou. No período da
ditadura militar e pós ditadura militar, sempre fez um
bom combate.
Srª Presidenta, ouvimos, nos últimos dias,... E acabou de falar o Líder Alvaro Dias, que esteve presente
hoje na Comissão de Meio Ambiente, e foi a primeira
vez, nesta legislatura, que, na condição de membro da
Comissão de Meio Ambiente, tive o prazer de tê-lo no
âmbito daquela Comissão. Por sinal, os líderes todos
da oposição estiveram na Comissão de Meio Ambiente.
O interessante sobre essa questão que envolve o Ministro Palocci é que a oposição apresenta
um requerimento, percebe que não tem voto e retira o requerimento. Precisamos refletir sobre isso. Na
próxima reunião, apresenta o requerimento. Não tem
voto para aprovar o requerimento, retira novamente o
requerimento.
Então, nós, e não só eu, mas tem sido a manifestação dos Senadores do PT, da base, temos uma
posição de confiança no Ministro Palocci. Aguardamos
ritos formais para o Ministro responder ao Procurador da República e estamos tranquilos com relação
a essa questão.
Agora, é notória a politização da oposição acerca de um posicionamento já claro do Ministro Palocci.
É bom destacar neste debate que essa questão diz
respeito ao Ministro Palocci, então Deputado Federal,
antes de assumir o Ministério, antes de a Presidenta
Dilma assumir a Presidência da República. E o Governo vai bem, e a Presidenta Dilma vai bem.
Comprovadamente, aquilo que falávamos em
2010 acerca da capacidade, acerca da serenidade,
acerca da competência da Presidenta Dilma, o Governo vai muito bem. Então, fica aqui. E não é esse o
mérito do meu pronunciamento, mas é por conta das
falas da oposição. Eu estava entrando aqui e ouvi o
Senador Alvaro Dias, esse Líder da oposição, tratar de
uma questão que o Congresso, esta Casa, o Senado,
tem tranquilidade para tratar. Não podemos tratar na
lógica e na dinâmica da politização, de uma estratégia
da oposição aqui no Congresso Nacional.
Mas a minha preocupação, Srª Presidenta, é
com a discussão que está acontecendo, neste exato
momento, na Câmara...
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª
me permite um aparte, antes de...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...sobre
o Código Florestal.
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Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador João Pedro, apenas... Até em respeito a V. Exª,
que merece ser contraditado. É ruim quando alguém
se pronuncia e não encontra resposta do outro lado.
A questão da politização referida por V. Exª, se for na
verdadeira acepção do termo, nós aceitamos, porque
somos políticos no exercício da atividade política e
toda ação nossa há de ser politizada. Mas não há partidarização. Estamos procurando refletir aspirações da
sociedade, que deseja explicações para denúncias da
maior gravidade. Achamos que os fatos são palpáveis,
que há indícios seriíssimos, V. Exª alega que Palocci
não era ministro, mas era parlamentar, e parte dos
recursos arrecadados pela sua consultoria, cerca de
R$10 milhões, conforme se divulgou, esses recursos
foram arrecadados exatamente entre a eleição e a
posse da Presidente Dilma Rousseff. Portanto, há fatos
que não podem ficar na penumbra, há que se esclarecer, há que se dar resposta. Digo sempre, Senador
João Pedro, não só nesta hora: acho que todo Governo que tem rigor em relação à questão ética, quando
há uma denúncia de repercussão como esta, afasta,
até o esclarecimento definitivo. E depois, retorna, se
os esclarecimentos forem satisfatórios. Não é o que
está ocorrendo, e, evidentemente, isso contamina o
Governo. Não queremos a contaminação do Governo, queremos...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mas
não tem contaminação.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...o melhor para o País. E, evidentemente, há um desconforto. Certamente, há um desconforto. Ainda hoje, o Sr.
Gilberto Carvalho afirma que houve vazamento da
parte de oposicionistas. E todos nós sabemos que a
denúncia teve origem numa matéria jornalística. Não
há nenhuma hipótese de ter sido a oposição responsável pela notícia. E, depois, não importa quem deu a
notícia, o que importa é o fato, o que se exige é esclarecimento em relação a eventuais ilícitos que teriam
sido praticados, o chamado tráfico de influência, especialmente. Não importa de onde venha a denúncia, o
que importa é o fato, e o fato tem que ser esclarecido.
Não pode ser condenado quem denuncia. Quem tem
que ser condenado, se eventualmente se comprovar
eventuais ilícitos, é o denunciado.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mas V.
Exª está querendo condenar o Ministro Palocci. V. Exª
está prejulgando.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Wellington
Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador
João Pedro, é exatamente sobre isso que quero falar.

18132 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Primeiro, lamentavelmente, ainda temos a adoção
deste modelo de primeiro condenar para depois pedir
a investigação. E é contra isso que quero me rebelar.
Acho que é um direito de quem é oposição, é um direito do Ministério Público, enfim, direito de quem tem
a tarefa de investigação fazer toda a investigação. O
fato é que o que se tem são notícias, por meio da imprensa, dando conta de que há uma empresa que teria
tido um determinado faturamento. Enfim, até aqui, que
eu saiba, não há qualquer comprovação de qualquer
ato ilegal. Por conta disso, quero somar-me a V. Exª e
dizer que temos todo o interesse em que tenhamos os
esclarecimentos e informações, sempre com o cuidado de que não se faça prejulgamentos. Não é porque
se trata de um Ministro, de alguém que já foi Ministro
da Fazenda, não é porque se trata de alguém que é
uma liderança nacional, conhecida e respeitada por
sua competência, que se queira fazer uma situação
de condenação e execração; enfim, de qualquer coisa que venha a colocar uma imagem... muitas vezes,
com interesse político – é bom dizer aqui. Muitas vezes com interesse político... Aqui não há menino, não
há ninguém inocente. O que se sabe é que há, hoje,
uma pessoa que está em um cargo estratégico dentro
de um Governo. E também os interesses são outros.
Exatamente para se evitar isso que chamo a atenção
desta Casa e também quero somar-me à mensagem
de V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Wellington dias.
Concedo o aparte a V. Exª, Senadora Gleisi.
A Srª Gleisi Hoffmann (Bloco/PT – PR) – Obrigada, Senador João Pedro. Estou aqui assistindo,
atentamente, aos debates e às discussões. Também
assisti ao longe aos debates que houve na Comissão
de Meio Ambiente. Acho, claro, que são importantes os
esclarecimentos. Não tenha dúvida de que o Ministro
Palocci os fará. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República tem plena convicção de que as questões que
ele fez, que os trabalhos que prestou estão dentro da
legalidade, que ele recolheu todos os impostos. Quer
dizer, não é crime você prestar consultoria, ganhar dinheiro, prestando consultoria. O que nós vemos aqui
são muitas ilações a esse respeito. E aí temos de perguntar-nos também: se há vários membros desta Casa,
do Congresso Nacional, que têm negócios privados,
que têm administradoras de imóveis, que são pessoas
que atuam no mercado, será que é o caso de também
levantarmos dúvidas sobre isso, quer dizer, sobre qual
é o patrimônio delas pessoas, sobre o que arrecadaram durante o tempo em que estiveram em um cargo
eletivo? Porque, se formos fazer essa discussão, então teremos de fazê-la com profundidade; teremos de
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levantar todos os casos, para que não pairem dúvidas.
O fato de ser Ministro, Senador ou Deputado nos dá
essas condições de igualdade. Então, acho que isso é
importante também esclarecer. Falo isso, porque tenho
plena convicção de que o que se está levantando hoje
tem um aspecto político de grande monta e que, de
fato, a sociedade brasileira não pode ser levada pelo
calor dessa discussão. Virem até aqui discussões sobre trazer uma CPI? Qual é o fato determinado que
temos para uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
a não ser a vontade da oposição de fazer críticas ao
Governo da Presidenta Dilma? Obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Mais dois minutos, Senador.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senadora. Há dois apartes ainda. Pela ordem é o
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador João Pedro...
O senhor levantou primeiro? Por gentileza.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– AM) – Por favor, pode pedir para consertar?
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu não
sei quem levantou primeiro. Por honestidade cívica,
acho que a palavra é dele.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – É de
V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Está
bem, obrigado. Senador João Pedro, ouvi com atenção sua fala lá no gabinete, no corredor, na subida da
escada e aqui. Não podemos prejulgar quem quer que
seja. Não podemos prejulgar o Ministro Palocci. Eu, pelo
menos, não estou a fazer isso. Agora, precisamos pôr
um ponto nisso. Falta explicação do Ministro Palocci.
Eu faço parte do PDT, que está na base do Governo,
e gostaria que o Ministro se explicasse. Existem fatos
a serem explicados. Estou aguardando as informações
que ele prestou ou que prestará ao Procurador-Geral
da República. Agora, nós, do Congresso Nacional,
especificamente desta Casa, não podemos perder a
noção de nossas atribuições. Sem politizar o tema,
sem discutir oposição ou situação, temos nós todos a
nossa responsabilidade para com esse Governo que
está a iniciar-se. Essa responsabilidade não é só dos
partidos da base de sustentação da Presidenta Dilma,
é de todos os Senadores que aqui se encontram. Agora, uma pergunta deve ser respondida. Uma pergunta
deve ser respondida, e quem deve respondê-la, não
interessa quem seja o Ministro, é o Ministro Palocci.
Eu, como Senador da República, que fui eleito para
fiscalizar a atuação do Executivo – fiscalizar, repito –,
independentemente de ser oposição ou situação, vou
aguardar a resposta do Ministro Palocci, mas confes-
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so ao senhor que, durante 15 anos, fui Procurador da
República e, com menos do que isso que aí existe,
eu, como Procurador da República, já teria tomado
as providências legais. Mas não sou mais Procurador
da República, sou Senador da República, nem por
isso vou deixar de cumprir minhas atribuições constitucionais. Eu respeito o Ministro Palocci. Nós todos
devemos ofertar-lhe o nosso respeito. Não podemos
prejulgar. Não faço prejulgamento. Estou aguardando
as explicações do Ministro Palocci. Não adianta nós
todos aqui – nós todos – tamparmos o sol com a peneira, desculpe-me a expressão que é mais “chão”.
Não adianta, um fato grave existe; esse fato precisa
ser explicado. Queira Deus que nós todos estejamos
equivocados em ilações que possam ser feitas em razão desses fatos que são graves.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador, eu vou colocar mais três minutos,
porque vi que há outro orador inscrito. Aí encerramos
a sua fala.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sou
Senador da base de sustentação do Governo, de um
partido leal à Presidente Dilma. Não estou falando pelo
PDT; quem fala pelo PDT é o Líder do PDT nesta Casa.
Eu falo pelo povo do Estado de Mato Grosso, que me
elegeu como Senador. Estou aguardando a explicação
do Palocci, para que possamos tomar providências.
Parabéns pela fala – pela respeitosa fala. Gostaria
que o Ministro também respondesse de forma que a
sociedade brasileira como um todo pudesse afastar
qualquer ilação desses fatos, que, repito, são graves.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Pedro Taques.
É contra as ilações e o prejulgamento que estamos também, como V. Exª, aguardando uma resposta, a
segunda, porque o Ministro já prestou esclarecimentos.
V. Exª tem a palavra, Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre
Senador Pedro, fico a me perguntar: parece que esta
Casa – ou as duas Casas do Congresso Nacional –
não tem pauta para decidir as coisas deste País. Há
15 dias que só se fala no episódio do Ministro Palocci. Todo mundo pode ser empresário, pode estar na
iniciativa privada, pode ter uma empresa, dez ou cinquenta, menos o homem que exerce mandato eletivo
ou que faz parte do Governo. Recordo-me de que, há
alguns anos, tiraram o Ministro Palocci do Ministério da
Fazenda com a alegação de que ele teria quebrado o
sigilo de um caseiro. O Supremo Tribunal Federal, órgão competente para julgar parlamentares, isentou o
Ministro Palocci. Esperem aí, o Ministro Palocci precisa
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trabalhar com tranquilidade. Neste País há muito coisa
para resolvermos. A pauta desta Casa é muito vasta,
muito grande. Nós precisamos tratar aqui das ações das
regiões Norte e Nordeste, dos miseráveis que estão lá
aguardando a decisão do Senado Federal e nunca perder tanto tempo nessa discussão. O Procurador-Geral
da República já pediu informações. Vamos aguardar
as informações que o Ministro vai prestar ao Ministério Público Federal, para podermos, então, começar a
fazer manifestações, porque isso é um prejulgamento,
é uma execração pública. Quero dizer a V. Exª que o
Ministro Palocci continua merecendo o apoio e o credenciamento do meu Partido. O Partido Progressista
– com raríssimas exceções aqui ou na Câmara –, na
sua maioria, continua merecendo respeito e credibilidade. Vamos trabalhar. Este País precisa que cada um
de nós faça a sua parte, trabalhando e pedindo para
resolver as dificuldades. Cumprimento V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL. Fora do
microfone.) – ... pela manifestação que está fazendo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Um minuto, Senador João Pedro, para encerrar.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Vou
encerrar e quero agradecer todos os apartes. É pena
que o Senador Alvaro Dias saiu, Senador Benedito de
Lira, sem ouvir o aparte de V. Exª.
É com esse espírito – e me associo a V. Exª em
seu aparte –, com essa tranquilidade que nós estamos
aqui fazendo a crítica à oposição no sentido da politização, da ilação, de não respeitar um homem público
que tem história em São Paulo, no Brasil. É com esse
espírito que encerro o meu pronunciamento, falando
da confiança que temos no Ministro Palocci.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador João Pedro.
Com a palavra, o Senador Jayme Campos, pela
Liderança do DEM.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, acha-se incluído na Ordem do
Dia da sessão deliberativa de hoje, terça-feira, dia 24,
o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2011, que dispõe
sobre a criação de varas do trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional da 23ª Região.
A proposição tem por objetivo propiciar essas
cinco novas varas trabalhistas no meu Estado de Mato
Grosso, mais precisamente nos Municípios de Campo Novo do Parecis, Juara, Sinop, Tangará da Serra e
Várzea Grande, a serem implantadas na medida das
necessidades e das disponibilidades orçamentárias.
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Para tanto, criam-se mais cinco cargos de juízes
do trabalho, cinco cargos em comissão, 62 cargos efetivos e 41 funções comissionadas no atendimento às
novas varas, tudo condicionado à autorização expressa
em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual.
Trata-se de medida extremamente oportuna, ante
a evidente necessidade de expansão da Justiça do
Trabalho em nosso Estado.
Mato Grosso tem crescido de forma notável nos
últimos anos. De 1995 a 2007, a elevação do Produto Interno Bruto mato-grossense foi a maior do País,
acumulando um acréscimo de 111,5%. Tal crescimento foi fortemente puxado pela cadeia do agronegócio.
A agricultura e as criações de animais, incluindo a
indústria de processamento, aumentaram 257% no
referido período.
O setor industrial cresceu 100%, seguido pelo
setor de serviço, com alta de 71%. No ano passado, o
superávit da balança comercial do Estado representou
29% do saldo do País. Mato Grosso respondeu por
30% dos embarques nacionais de soja, por 63% das
vendas físicas de milho, por 51% dos embarques de
algodão, por 15,5% da exportação de carne bovina e
por 5% de exportação de frango e suínos.
Todo esse desenvolvimento aquece a economia,
estimulando a produção e o consumo, o que traz consigo considerável aplicação do mercado de trabalho
e, consequentemente, multiplica as relações laborais
nos diversos segmentos da atividade rural e urbana.
Senadora Marta, a evolução de alguns indicadores econômicos, no período 2009 a 2010, mostra
que houve o acréscimo de 11,7% na arrecadação dos
impostos federais no Estado de um ano para outro.
O saldo do número de empregos formais no período
cresceu 464,4%.
Diante desses números, o enfrentamento das
demandas que envolvem questões trabalhistas exige
nossa inadiável cautela no sentido de prevenirmos o
acúmulo de processos e de viabilizarmos estruturas
que permitam garantir qualidade da prestação jurisdicional especializada.
Por isso, rogo especial atenção de meus estimados pares aqui no Senado para a apreciação do PLC
nº 22, de 2011, na pauta de hoje desta Casa, assim
como espero dos colegas Deputados igual empenho
quanto ao Projeto de Lei nº 7.621, de 2010, que tramita
na Câmara, já aprovado nas Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania, daquela
Casa, aguardando apenas seu encaminhamento para
exame em plenário.
Essa outra proposição cria seis varas trabalhistas
nos Municípios de Alto Araguaia, Colniza, Lucas do Rio
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Verde, Nova Peixoto de Azevedo e Sapezal também a
serem implantadas na medida da necessidade e das
disponibilidades orçamentárias. Cria 12 cargos de juízes do trabalho; 48 cargos efetivos; seis cargos em
comissões e 30 funções comissionadas para atender
à nova demanda, sempre condicionando-se também
à autorização expressa em anexo próprio da Lei Orçamentária Anual.
Finalmente, faz-se necessário salientar a importância de observarmos os ditames da Resolução nº 63,
de 2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
que fixa a padronização da estrutura organizacional e
de pessoal da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, definindo, de acordo com a movimentação
processual, o número mínimo e máximo de servidores
a serem lotados nos gabinetes de desembargadores
e varas do trabalho, bem como o quantitativo e o escalonamento das funções comissionadas e cargos em
comissão dessas unidades.
Cumpre então destacar que, somente para corresponder aos critérios de nivelamento da resolução e
substituição dos servidores cedidos, que também é um
dos comandos da mesma, são necessários 125 cargos.
Confiante, portanto, na soberania do Congresso
Nacional e na elevada sensibilidade de seus doutos
integrantes, alimento a certeza da rápida aprovação
dessas importantes matérias.
Penso que o verdadeiro exercício da cidadania só
se afirma e sedimenta realmente quando consistentemente respaldado por uma justiça inquestionavelmente
célere, eficaz e efetiva acima de tudo.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia
como oradora inscrita, por cessão do Senador Jarbas
Vasconcelos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, foi divulgado o Índice de Competitividade
Mundial, desenvolvido pela Fundação Dom Cabral, segundo o qual o Brasil perdeu, em 2010, seis posições
no ranking mundial de competitividade, passando da
38ª para a 44ª posição, entre 59 países pesquisados.
Entre os países da América Latina, o Brasil passou a quarto da lista, perdendo para o Chile, México e
Peru. Já entre os Brics, o País perdeu para a China e
a Índia, ficando à frente apenas da Rússia, que, aliás,
subiu duas posições no ano passado.
O quadro é alarmante. Nos últimos anos, o Brasil
vinha ganhando posições no IMC. Entre 2007 e 2010,
por exemplo, o País havia subido do 49º para o 38º
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lugar no ranking. Agora, somos surpreendidos com a
perda de seis posições.
Segundo a pesquisa, os pontos que mais comprometeram a competitividade brasileira no último ano
foram a perda de produtividade e eficiência empresarial
e o aumento do custo de vida.
O relatório divulgado defende, ainda, algumas
soluções para reverter este quadro: além de sustentar
“investimentos em infraestrutura física e tecnológica”,
a Fundação recomenda “renovar os mecanismos que
fortalecem a competitividade de indústrias específicas
e cadeias de valor”, de forma a sustentar a atratividade
internacional do País.
Ora, isso não apresenta novidade alguma. Entre
os fatores responsáveis pelo alto custo de vida do brasileiro está o preço final da tarifa de energia elétrica,
um insumo da maior importância que onera todos os
setores da cadeia produtiva nacional.
Na semana passada, realizamos uma audiência
pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura, na
qual tivemos a oportunidade de debater, com a presença de especialistas, a necessária e urgente necessidade de desoneração do setor elétrico nacional.
Na verdade, o que mais nos chamou a atenção
foi o estudo apresentado pelo Sr. Sérgio Bento, representante da renomada empresa de consultoria Price
Waterhouse Coopers, em que apontou a enorme quantidade de encargos – entre setoriais e tributários – que
incidem sobre o segmento eletrointensivo: foram relatados mais de 30 diferentes impostos, contribuições,
taxas e encargos sociais e setoriais, com finalidades
as mais diversas possíveis.
Ao longo dos últimos dez anos, somente os encargos federais tiveram um aumento de quase 100%
sobre a receita bruta do setor elétrico nacional. Em
1999, por exemplo, os tributos devidos à União representavam 7,90% da receita operacional bruta dos
grandes consumidores de energia elétrica no País. Em
2008, passaram a representar 13,90% do faturamento.
Atualmente, o conjunto de encargos, considerando-se tributos e aqueles setoriais, trabalhistas e
sociais, representa 45,08% da receita bruta das empresas consumidoras, o que corresponde a uma arrecadação fiscal de R$46 bilhões.
Para a maioria da população brasileira, especialmente a mais carente, esses encargos também repercutem negativamente. Segundo estudo apresentado
na audiência pública, o Brasil está entre os primeiros
países no ranking dos que mais oneram o custo da
tarifa de energia elétrica.
Todos esses fatores contribuem sensivelmente
para a perda de competitividade nacional. Em um mundo globalizado, isso representa baixa atratividade para
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instalação de empresas – principalmente do segmento
eletrointensivo – e, ainda mais grave, migração da atividade industrial para outros países mais competitivos.
Estamos certos de que a saída para reverter esse
quadro negativo por que fomos surpreendidos, na semana passada, é desonerar o consumo de bens essenciais à população, em particular a energia elétrica.
Acreditamos que a verdadeira tarifa social é a
tarifa desonerada. Temos a convicção de que a desoneração tributária no setor elétrico poderia contribuir
para um sistema social mais justo e racional, sobretudo
pela essencialidade da energia elétrica, pelos impactos
sobre a produção nacional e pela repercussão positiva
sobre a renda final da população brasileira.
Sr. Presidente, é por todas essas razões que venho aqui hoje convidar os Srs. Senadores a comparecerem, amanhã, às 14 horas, à Comissão de Serviços de
Infraestrutura, para participarem da audiência pública
que realizaremos, destinada a debater a prorrogação
da Reserva Global de Reversão (RGR) e do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa).
Como é do conhecimento de todos, esses encargos, incidentes sobre o setor elétrico, foram prorrogados
através de Medida Provisória nº 517, que se encontra
na Câmara, em dezembro de 2010, e que deverá ser
encaminhada a esta Casa ainda nesta semana.
Teremos, portanto, aqui, nesta Casa, a rara oportunidade de debater, com antecipação, um assunto da
maior relevância para o País.
Além disso, como não temos tido tempo hábil
para discutir as medidas provisórias que aqui chegam, a audiência pública de amanhã também será
uma boa oportunidade para esse diálogo com a sociedade brasileira.
Quero aqui também informar aos Srs. Senadores
que, amanhã, dia 25, é o Dia da Liberdade de Impostos. É comemorado na América do Norte, na Europa
e também no Brasil. Postos de gasolina, por exemplo,
venderão o combustível a preço expurgado dos tributos,
o que resultará um uma redução de preços da ordem
de 52%. O Dia de Liberdade de Impostos destina-se a
chamar a atenção da sociedade para quanto paga de
impostos e no que o Governo gasta. Coincidentemente,
amanhã também será a oportunidade para debatermos
mais uma taxa que incide sobre a energia elétrica na
Comissão de Infraestrutura.
Portanto, mais uma vez ocupo esta tribuna para
convocar os Srs. e Srªs Senadoras para estarem presentes amanhã nessa audiência pública, quando iremos discutir a medida provisória que se encontra na
Câmara sobre a RGR.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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Durante o discurso da Sra. Lúcia Vânia,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O último orador antes da Ordem do Dia é o
Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde
de hoje para expressar o nosso posicionamento, o posicionamento da Bancada do PT sobre as iniciativas,
que consideramos legítimas, da oposição de procurar
convocar o Ministro Antonio Palocci ou caminhar para
a efetivação de uma comissão parlamentar de inquérito. Digo legítimas porque são instrumentos constitucionais, instrumentos regimentais.
Mas, quero afirmar – e hoje na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle já o fizemos – que se trata de uma atitude extemporânea. Extemporânea porque, na semana passada,
o ilustre Líder do DEM, Senador Demóstenes Torres,
entrou com uma representação que foi encaminhada
ao Ministério Público no sentido de que a Procuradoria
Geral da República pudesse não somente questionar
os fatos divulgados publicamente acerca do Ministro
Antonio Palocci, mas também proceder, se considerar
pertinente, à realização de uma investigação. Ou seja,
já há em andamento um processo, iniciado pela própria
oposição, que permitirá ao Ministro Antonio Palocci explicar com todas as letras, com toda a transparência as
insinuações que lhes são feitas em relação a matérias
publicadas em diversos órgãos nacionais de imprensa.
E colocávamos claramente que essa intempestividade procura ressaltar um aspecto que nós consideramos que não é algo que deva ser função do Parlamento. É função do Parlamento fiscalizar, é função do
Parlamento exigir respostas, é função do Parlamento
denunciar, mas não é função do Parlamento prejulgar. Alguns dos nossos companheiros Senadores da
oposição por vezes atuam, ao mesmo tempo, como
promotores, os que acusam, e também como juízes,
porque já querem julgar.
É importante dizer que, até o presente momento,
nenhuma acusação frontal foi feita ao Ministro Antonio
Palocci. Algumas insinuações e ilações têm marcado
diversas matérias que têm surgido na imprensa e o
pronunciamento de diversos integrantes deste Parlamento. Porém, nenhuma prova e nenhuma acusação
frontal de alguém que aponte o dedo e diga que foi
cometida tal ou qual irregularidade, tal ou qual crime,
foi de fato algo que tivesse vindo a público.
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Por essa razão, nós que representamos aqui o
Governo, vamos insistir que é necessário, apesar da
legitimidade que tem a oposição, ouvirmos as justificativas, as informações, as respostas do Ministro Palocci,
antes que essas iniciativas sejam tomadas.
Hoje, por exemplo, pela manhã, o Senador Alvaro
Dias, por quem temos um grande respeito, usou da palavra lá na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização
e Controle para dizer que governos mantêm a prática
de, sempre que há alguma suspeita ou denúncia em
relação a um de seus integrantes, propor o seu afastamento temporário até o esclarecimento dos fatos. Isso
não é verdade aqui no Brasil.
À exceção do ex-Presidente Itamar Franco, nosso companheiro de Casa, não me lembro de outros
Presidentes que tenham agido assim, até porque um
movimento como esse pode ser um movimento ambivalente, capaz inclusive...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – O orador
me perdoe. Quero chamar o Presidente para marcar o
tempo de... Muito obrigado. Desculpe.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Presidente, pergunto se é função do nobre Senador
aqui a marcação do tempo. Acho que V. Exª tem experiência política e parlamentar suficiente para...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Não é
função, mas é direito meu. Eu uso do meu direito.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – V.
Exª usa da palavra aqui quantas vezes quer, arriscando-se até a destruir a tribuna com seus golpes de caratê,
e ninguém aqui reclama. Deixe-me usar da palavra,
me dê essa liberdade.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
está fazendo um papel irregular. Por isso, chamo a
atenção de V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – E
V. Exª é que faz o regular?
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Com
certeza. Eu faço, e meu Partido faz.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
vou obedecer ao Presidente, e não a V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – O seu
Partido, não sei.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador, eu agradeço a V. Exª a colaboração.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – Está desculpado pela falta de ética.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, V. Exª não tem o direito de usar essa expressão.
Não tem. V. Exª não tem.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA. Fora do
microfone.) – V. Exª está sendo indelicado comigo.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Indelicado seria eu se aqui reproduzisse coisas que
saíram na imprensa.
Pois bem, quero saber se V. Exª vai permitir que
eu fale.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Com
certeza!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE)
– Então, eu estava aqui dizendo que se trata de um
prejulgamento, que esse tipo de atitude não foi usado
por nenhuma...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
pode me conceder um aparte?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Se V. Exª apartear com o devido respeito, terei o maior
prazer.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Mas eu
nunca lhe faltei com respeito. Qual foi o dia em que lhe
faltei com respeito? Diga-me qual foi o dia!
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sou todo ouvidos ao aparte de V. Exª.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exª
diz aí que não tem nada contra o Palocci, que o Palocci é um anjo da guarda. Por que V. Exª não assina a
CPI? Assine! Por que V. Exª não permite que o Palocci
venha até aqui? Permita! Permita, Senador!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, V. Exª sempre colaborou
com a Mesa. Como ele está falando como Líder, não
é momento de se fazer aparte.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Tudo
bem, Senador! Vou à tribuna daqui a pouco. Desculpe,
Senador. V. Exª é sempre delicado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Se
V. Exª estivesse ouvindo com atenção o que eu estava
falando, veria que eu estava justamente explicitando
nosso posicionamento de que isso é uma questão extemporânea. Precisamos, aqui, em vez de fazer prejulgamentos, aguardar as respostas que o Ministro Palocci
haverá de dar à Procuradoria Geral da República, para
que, então, possamos nos posicionar.
O Governo não tem, nem nós, interesse de acobertar o errado, mas não podemos também estabelecer um prejulgamento quando, de concreto, não temos
questões evidentes.
Na verdade, o objetivo da oposição em propor
essas convocações, convites e, ao mesmo tempo, a
CPI, é tratar um problema que precisa ser tratado com
a maior seriedade, como se fora uma disputa política
entre Governo e oposição. É isso o que não queremos.
Não queremos politizar esse assunto, não queremos
partidarizar esse assunto. Queremos que os esclarecimentos sejam dados, que a defesa possa ser feita
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na sua integralidade e, ao mesmo tempo, que não
possamos atacar a honra de pessoas que, até que se
prove o contrário, são inocentes.
Então, faço este esclarecimento. Apresento esse
posicionamento, para dizer que não teremos nenhuma
dificuldade em defender essas posições. E fazemos aqui
o chamamento para que a base do Governo como um
todo, nesta Casa, posicione-se com a mesma firmeza.
Temos absoluta certeza e uma expectativa extremamente clara de que o Ministro Antonio Palocci
saberá defender-se e dar todos os esclarecimentos
que se fizerem necessários para esta Casa e para a
Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente!
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, invoco o art. 14, já que eu fui citado pelo
orador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, para registrar a presença, aqui no plenário, do Presidente do TRT do Estado
de Mato Grosso, Dr. Osmair Couto, e da Desembargadora Beatriz, que vêm acompanhar a votação do
projeto de criação de varas trabalhistas no Estado de
Mato Grosso.
Só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pelo art. 14.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o Senador Líder do PT fez referência à
frase que pronunciei hoje, pela manhã, na Comissão
de Fiscalização e Controle, quando debatemos a convocação do Ministro Palocci.
E quero repetir a frase. Afirmei que todo governo rigoroso com a questão ética, quando há uma denúncia de gravidade e repercussão, de notoriedade e
visibilidade, afasta o denunciado até esclarecimentos
cabais e definitivos.
Essa é a frase que repito, independentemente
de quem seja o governante e a qual partido pertença.
O próprio Senador Humberto Costa fez referência a
um episódio vivido no Governo Itamar Franco, quando
houve o afastamento do Ministro Hargreaves, figura reconhecidamente proba, que foi obviamente readmitido
com todas as honras e com todo o mérito.
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Esse é um procedimento que deveria existir, Senador Mário Couto, em qualquer governo, no Município,
no Estado, na União.
Portanto, esse é o esclarecimento que eu queria
fazer em relação ao discurso do Senador Humberto
Costa.
Quanto à ação da oposição, que insiste em convocar o Ministro Palocci, não é só dever, mas é, acima
de tudo, convicção de que se não o fizéssemos estaríamos prevaricando. Não há dúvida de que, quando
há uma denúncia grave, quando há suspeição, há
que se fazer a necessária investigação na busca dos
esclarecimentos. E não basta a representação ao Ministério Público.
Nesses casos, Ulysses Guimarães é que dizia, a
investigação política é absolutamente imprescindível,
porque ela, inclusive, independe de provas materiais. Na
investigação política, dizia Ulysses Guimarães, vai-se
pelo cheiro e chega-se até o crime, se eventualmente
ele existe. A investigação judiciária exige apresentação
de provas documentais e materiais.
Portanto, isto é da atividade pública: a exigência
da transparência absoluta. E quando não há investigação há omissão, e quando há omissão há conivência,
e o caminho é a cumplicidade.
Portanto, Sr. Presidente, a oposição cumpre o
seu dever. Sabe, tem noção do seu tamanho no Congresso Nacional; sabe que, sem a adesão de governistas, não se instala CPI no Congresso Nacional. Mas
nós imaginamos que a capacidade de indignação das
pessoas independe da posição partidária que ocupem
eventualmente.
Por essa razão, temos que tentar, até porque,
se não tentarmos, não estaremos oferecendo a oportunidade a quem ocupa eventualmente uma função
de governo de se apresentar diante da sociedade,
com a transparência que se exige em oportunidades
como essa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente Sarney!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Mário Couto de acordo
com o art. 14; que foi citado pelo orador. Mas, a partir
de agora, nenhum outro Senador pode pedir a palavra pelo art. 14, porque o Regimento diz que somente
dois em cada sessão.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Presidente.
Primeiro, Sr. Presidente, quero dizer que, na verdade, o Senador que usou a tribuna ainda há pouco
tem razão quando diz que o Senador bate com golpes
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de caratê na tribuna. Não é com golpe de caratê. Eu
bato forte com a palma da minha mão e penso assim,
Senador Sarney: quem me dera que aqui, debaixo das
minhas mãos, com que bato com tanto força, tivesse
o rosto dos corruptos do PT!
É isso é que eu penso na hora que bato nessa
tribuna! Eu penso nos brasileiros, eu penso naquele
que paga imposto, eu penso que o Senador que desceu daquela tribuna não tem a coragem de assinar a
CPI! Eu penso na nossa Pátria, Senador Sarney, na
Pátria sem saúde, na Pátria sem segurança, na Pátria
sem educação de qualidade, na Pátria sem portos e
aeroportos, sem estradas, e penso que esse dinheiro,
que deveria estar sendo aplicado na infraestrutura do
País, está sendo lesado pelo Sr. Palocci e por outros
membros do Partido dos Trabalhadores há muito tempo, Presidente Sarney! Não é de hoje!
Eu já ofereci meu mandato, naquela tribuna, por
várias vezes! Eu já disse, naquela tribuna, ao Brasil
inteiro que, no dia que me apresentarem um corrupto
do Partido dos Trabalhadores que já tenha sido preso
ou que tenha pelo menos passado perto da porta da
cadeia – digam-me se existe um! –, eu entrego o meu
mandato ao povo da minha terra!
O Arruda não precisou muito para ser preso, mas
me aponte um do PT. Por isso é que fazem, por isso é
que abusam. E a sociedade? E o salário mínimo? E os
aposentados? E a fome neste País? E o Palocci rico?
E o apartamento do Palocci, de R$6,5 milhões, de R$7
milhões? Apartamento de sheik, Senador.
Eu penso: de que tamanho deve ser esse apartamento de R$6,6 milhões? De que tamanho deve ser?
Deve fazer visagem para o Palocci lá dentro desse
apartamento, Sr. Presidente! Deve ser grande demais,
Presidente! Eu queria pelo menos poder entrar num
apartamento desses, Presidente! Eu queria pelo menos poder entrar!
Que me perdoe o Líder do PT: não defenda o indefensável! V. Exª fica mal com o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, em primeiro lugar, tinha pedido o
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu
gostaria de fazer um registro: é que eu tratei com o
Presidente da CDH, Senador Paim, e, na quinta-feira
próxima passada, Senador Petecão, a CDH aprovou
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as audiências públicas para ouvir o Brasil nessa questão do PL 122.
Nós precisamos discutir tudo. Nós precisamos
ouvir o País, o que o País pensa – CNBB, Confederação Islâmica, Budista, bombeiros, anônimos, artistas, evangélicos, católicos –, ouvir o País na questão
do PL 122. Essa é uma questão, Sr. Presidente, que
uma minoria barulhenta não vai suplantar uma maioria
absoluta de famílias que não quer conviver com isso.
Pois bem. Aprovado na quinta-feira próxima passada, há um texto que está sendo discutido, e nós vamos discutir e rediscutir. Acabei de falar agora com o
Senador Pedro Taques e com o Senador Blairo Maggi,
que são da Frente da Família, com o Senador Petecão,
o Senador Demóstenes: nós não estamos discutindo
credo religioso, nós estamos discutindo interesse da
família. E aqui, dentro disso, Sr. Presidente, eu dizia
há uns quinze, vinte dias atrás, a respeito de audiência
que a gente pedia ao Ministro Palocci – e ele nunca
atendeu, não dá retorno de telefonema, não respeita
ninguém –, eu falava naquela época, e está aí, porque
a arrogância precede a ruína, Sr. Presidente.
Eu agora estou pedindo ao Ministro da Educação,
porque, quando o Temporão era Ministro da Saúde, ele
fez uma cartilha pornográfica para mandar às escolas...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...de
cachimbo de crack a relação homossexual entre crianças, ensinava tudo a cartilha dele. Agora há esse kit,
que está lá no Ministério da Educação, que o Ministro
veio aqui na Câmara e diz que não sabia, que não tinha conhecimento. Isso é até engraçado. Mas está lá,
para ser distribuído. Sabe o que vai acontecer? O Estado agora quer desfazer aquilo que a família ensina
em casa. Na verdade, não é criar consciência. Esse
kit homossexual que está pronto para se distribuir nas
escolas, Sr. Presidente, na verdade vão fazer das nossas escolas verdadeiras academias de homossexuais.
Olha, no meu Estado, uma menina de 17 anos tentou
beijar a boca de uma criança de 11 anos de idade depois da decisão do Supremo, que foi um mal feito a
este País. E a criança foi espancada porque não quis
ser beijada!
Sr. Presidente, onde é que nós vamos parar?
Aí eu estou pedindo uma ajuda ao Líder do Governo
para pedir ao Ministro Haddad que receba a Frente
Parlamentar da Família. Nós precisamos discutir esse
kit, Senador Petecão. Nós precisamos discuti-lo em
nome da família brasileira. Nós não podemos engolir
a história de uma meia dúzia barulhenta, que decide
as coisas e acha que vai suplantar a família brasileira
nos seus interesses.
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Então, eu estou pedindo ajuda. Peço ajuda ao
Líder do Governo para que o Ministro da Educação...
Estou advertindo, porque adverti também o Ministro
Palocci, que não atende ninguém, que não respeita
parlamentar, que não respeita a base do Governo, que
não atende líder de Governo, que não retorna telefonema, como se fosse o deus do Olimpo; aí, quando o
bicho pega, todo mundo vira gente boa.
Então, estou pedindo para o Ministro, para a assessoria do Ministro da Educação receber a Frente
Parlamentar da Família. Nós temos muito que tratar
com V.Exª, Ministro, sobre os interesses da família.
Por isso, Sr. Presidente, faço esse registro e o
faço com veemência, advertindo que no dia primeiro
nós teremos uma grande marcha aqui em Brasília,
com gente deste País inteiro, para dizer que a família
brasileira não está dormindo diante de uma minoria
barulhenta que tenta suplantar os interesses da família neste País.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, concedo a palavra
pela ordem.
Peço aos Srs. Senadores que colaborem com a
Mesa, a fim de iniciarmos a Ordem do Dia, que é longa.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou
procurar ser bastante sucinto, até porque quero colocar a posição do meu Partido em relação ao fato que
eu entendo esteja indignando o País.
Refiro-me à denúncia feita pelo jornal Folha de
S. Paulo, repercutida, em seguida, por praticamente
todos os jornais de circulação nacional, por todas as
televisões em cadeia, pela grande maioria das rádios
do Brasil, pelo fato de se tratar de um assunto de consistência inquestionável: a dúvida que paira sobre as
razões do enriquecimento do Ministro Palocci.
Qualquer cidadão brasileiro – essa é a minha
opinião – tem o direito de ganhar dinheiro, qualquer
um. Agora, na medida em que você seja homem público, que você exerça vida pública, você se obriga,
pela sua atuação, a fazer de sua vida um instrumento
de transparência. Vida de homem público tem de ser
transparente. Se houver questionamento com relação
a fatos que digam respeito à probidade de quem exerce vida pública, é obrigação do homem público prestar esclarecimento sem arrogância, sem prepotência
e sem truculência.
Não é isso que está acontecendo com relação
ao Ministro Palocci.
O que o Brasil quer saber é apenas uma coisa: a
quem o Ministro Palocci prestou serviços? Por que ele
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recebeu R$ 10 milhões, entre novembro e dezembro
do ano passado, quando estava eleita a Presidente
Dilma? Ele, coordenador da campanha, era o homem
forte – claro – do Governo e, evidentemente, detinha
poderes que o Brasil todo sabia e reconhecia. Ele,
que havia faturado, na sua consultoria, R$ 160 mil no
primeiro ano, em dois meses, faturou R$ 10 milhões.
É isto que o Brasil quer saber: quais foram os clientes? Porque, com a nominação dos clientes, você vai
fazer uma avaliação clara se houve ou não tráfico de
influência.
Trata-se do governo da Erenice Guerra, do Francenildo. Trata-se do governo da Erenice Guerra, do
Francenildo. Então, o Brasil quer saber, e a obrigação
da oposição é provocar o questionamento, o debate
e o esclarecimento, nada mais. Não há nenhum interesse do meu Partido de provocar desestabilização de
governo nem de quem quer que seja. Agora, cumprir
aquilo que é dever da oposição, que é promover o debate para esclarecer, denunciar aquilo que é suspeito
de malfeito, não vamos abrir mão nunca dessa obrigação, que é democrática e implícita nas oposições.
De modo que, com isso, quero dizer que o meu
Partido, que já subscreveu a abertura da comissão
mista parlamentar de inquérito, vai levar esse assun-
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to às devidas conseqüências, no sentido de ver esse
assunto, que é indignação nacional, completamente
esclarecido.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 586, DE 2011
Requeiro, nos termos do número 12, da alínea
c, do inciso II, do art. 255, do Regimento Interno do
Senado Federal, que o PLS nº 127/2006, que “altera o
§ 4º do art. 2º da Lei nº 8.900/94, para dispor sobre o
prolongamento da concessão do seguro-desemprego,
em até doze meses, para grupos específicos de segurados, a critério do Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), seja submetido
também, ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão constante do despacho inicial.
Sala das Sessões – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney – Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Medida Provisória nº 515.

ORDEM DO DIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 515, DE 2010
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 515, que abre crédito extraordinário – eu pedi aos
Srs. Senadores que quisessem discutir a Medida que
fizessem a sua inscrição perante a Mesa – em favor
da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder
Executivo, no valor global de vinte e seis bilhões, seiscentos e setenta e três milhões, duzentos e sessenta
e quatro mil e cento e noventa e seis reais, para os
fins que especifica.
Transcorre hoje a 5ª sessão da matéria, constando da pauta.
Prestamos os seguintes esclarecimentos:
A Medida foi apresentada no plenário e recebeu
24 emendas.
Foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia
3 de maio último, tendo como Relator o Deputado Fabio Trad.
O prazo de vigência foi prorrogado, de acordo
com a lei, e a medida provisória foi lida no Senado
Federal no dia 12 de maio.
Com esses esclarecimentos, passamos à votação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, Relator revisor, para proferir o parecer sobre a matéria.
PARECER Nº 315, DE 2011– PLEN
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, passo ao relatório da Medida
Provisória nº 515, de 29 de dezembro de 2010, que
“Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do
Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de R$ 26.673.264.196,00, para fins que
especifica.
Com base no art. 62, combinado com o §3º do
art. 167, da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional a
Media Provisória nº 515, de 2010, que “Abre crédito
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de
diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global
de R$26.673.264.196,00, para os fins que especifica”.
Quanto aos recursos necessários à abertura do
crédito, o art. 2º da presente Medida Provisória indica
que os mesmos são oriundos do cancelamento par-
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cial de dotações orçamentárias, conforme indicado
nos Anexos II e IV que a acompanha, e de recursos
de outras fontes.
Em relação aos aspectos de relevância, de urgência, assim como da imprevisibilidade da despesa,
em consonância com o prescrito no art. 167, §3º, da
Constituição Federal, segundo a EM nº000386/2010-MP depreende-se que tais atributos são justificados
pela necessidade de aporte a determinadas ações
consideradas imprescindíveis e inadiáveis, conforme
a seguir, de forma resumida, especifica-se:
“O presente crédito contempla ações, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, caracterizadas como prioridades e urgentes, a
seguir discriminadas:
Na esfera do Orçamento e Investimento foi alocado o valor de R$23 bilhões, representando 88% do
total de crédito destinado às empresas de diversos
Ministérios, em destaque às vinculadas ao Ministério
das Minas e Energia, principalmente para as subsidiárias Petrobras e Eletrobras.
No crédito no âmbito do Orçamento Fiscal e da
Seguridade o valor dotado foi de R$3,3 bilhões destinado à Justiça do Trabalho e a um conjunto de 12
Ministério atendendo diversas ações de grande relevância, entre essas incluindo 130 mil novos beneficiários do ProJovem Urbano, concessão de bolsas
do CNPq, distribuição de material didático, atenção
à saúde, aquisição e distribuição de medicamentos
de alto custo e concessão de bolsas de formação no
âmbito do Pronasci.
No prazo regimental foram apresentadas vinte e
quatro emendas à Medida Provisória em exame, sendo
que todas foram rejeitadas na Câmara dos Deputados.
É o relatório.
Voto do Relator
Do exame do Crédito Extraordinário, verifica-se,
pelas razões expostas na Exposição de Motivos, que
estaria suprido o atendimento do pressuposto constitucional da imprevisibilidade constante do art. 167, § 3º.
O uso excessivo de medidas provisórias, inclusive
as que tratam de crédito extraordinário, tem sido muito criticado e discutido no Congresso, especialmente
nesta Legislatura.
A partir de uma decisão do próprio Presidente,
o Senado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprecia e delibera neste momento, e podemos ter aqui neste plenário uma decisão, sobre como
podemos mudar a tramitação de medidas provisória
nas Casas, tendo em vista o exemplo desta mesmo
que relato, que chega quando está para cumprir os
seus últimos dias.
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Quanto à análise da adequação orçamentária e
financeira, percebe-se também que o crédito extraordinário não contraria os dispositivos constitucionais e
legais pertinentes, especialmente no tocante ao Plano
Plurianual – 2008/2011 e às regras estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010.
Também foi atendido o § 1º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, na medida
em que a Medida Provisória veio acompanhada das
respectivas exposições de motivo.
No tocante às emendas apresentadas à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em que pese considerar o mérito constante nas que
destinem novas ações, estas não podem ser admitidas,
uma vez que contrariam com o disposto do art. 111, da
Resolução nº 1, de 2006, à medida que acrescentam
novas destinações e se apresentam conflitantes com
os princípios de urgência e imprevisibilidade, previstos
no arts. 62 e 67, § 3º, da Constituição Federal.
Em relação às demais emendas, por objetivarem
supressão de ações contempladas no Orçamento indicado pelo Executivo, esta Relatoria manifesta-se pela
rejeição, na medida em que as dotações propostas
originalmente contemplam ações em fase de andamento e a paralisação pela falta de recursos, atenta a
razão de ser a medida apresentada neste momento.
E os tributos de urgência e relevância previstos no art.
62, da Constituição Federal também seriam atingidos.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação
da Medida Provisória nº 515, de 2010, e pela inadmissão das emendas nº 0011 a 0019, e pela rejeição das
emendas nº 0001 a 0010 e 0020 a 0024.
Sr. Presidente, esse é o meu relatório.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº

, DE 2011

Do Plenário, do Senado Federal, sobre a Medida Provisória n° 515, de 29 de
dezembro de 2010, que “Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e
de diversos órgãos do Poder Executivo, no
valor global de R$26.673.264.196,00, para
os fins que especifica”.
Origem: Poder Executivo
Relator: Senador Jorge Viana
I – Relatório
Com base no art. 62, combinado com o § 3° do
art. 167, da Constituição Federal, o Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional a
Medida Provisória n° 515, de 2010, que “Abre crédito
extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de
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diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global
de R$26.673.264.196,00, para os fins que especifica”.
Quanto aos recursos necessárias à abertura do
crédito, o art. 2° da presente Medida Provisória indica
que os mesmos são oriundos do cancelamento parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado
nos Anexos II e IV que a acompanha, e de recursos
de outras fontes.
Em relação aos aspectos de relevância, de urgência, assim como da imprevisibilidade da despesa,
em consonância com o prescrito no art. 167, § 3º, da
Constituição Federal, segundo a EM n° 00386/2010MP depreende-se que tais atributos são justificados
pela necessidade de aporte a determinadas ações
consideradas imprescindíveis e inadiáveis, conforme
a seguir, de forma resumida, especifica-se:
“O presente crédito contempla ações, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União, caracterizadas como prioridades e urgentes, a
seguir discriminadas:
• na Justiça do Trabalho – cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do Processo n°
2006.51.01.10.003020-8, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para implementação de pensão
mensal à parte autora, Antônio Carlos Gonçalves dos
Reis, no valor correspondente a dois salários mínimos, a ser paga desde dezembro de 2009, no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – Rio
de Janeiro;
• na Presidência da República – inclusão de 130
mil novos beneficiários no Programa Nacional de Inclusão de Jovens, na modalidade ProJovem Urbano;
pagamento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos
Devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas, no âmbito da Secretaria dos Direitos Humanos
da Presidência da República; realização de obras de
recuperação dos molhes do canal de acesso ao Porto
de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, em
face da necessidade de recomposição e de proteção
das cavas resultantes da erosão do interior do canal
formado pelos molhes; aporte de recursos, a título de
participação da União, no capital das Companhias Docas dos Estados da Bahia (CODEBA), do Rio Grande
do Norte (CODERN), do Rio de Janeiro (CDRJ) e de
São Paulo (CODESP), para o pagamento de contribuições em atraso junto ao fundo de pensão dos portuários
(PORTUS); e pagamento de bolsas a pesquisadores
para a realização de pesquisa socioeconômica aplicada,
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA;
. no Ministério da Ciência e Tecnologia – pagamento de bolsa de estudo de iniciação e pesquisa científica e tecnológica, até o final do exercício corrente,
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no âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPQ;
• no Ministério da Fazenda – atendimento ao
Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do
Banco Central do Brasil – PASBC, custeado à conta
de dotações orçamentárias do Banco Central do Brasil
– BACEN e da contribuição mensal dos participantes
do PASBC, na forma do art. 15 da Lei n° 9.650, de 27
de maio de 1998; o custeio de despesas com a remuneração dos agentes prestadores de serviço pelo recolhimento da Guia do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
o pagamento de despesas administrativas para o funcionamento do Conselho de Contribuintes; a aquisição
de equipamentos para os trabalhos de auditoria e fiscalização; o pagamento de despesas de manutenção
e de operacionalização das renegociações de dívidas
rurais; além de possibilitar o pagamento de integralização de cotas à Associação Internacional de Desenvolvimento – AID, pois já foram emitidos os instrumentos
de compromissos e notas promissórias.
• no Ministério da Educação – distribuição de
materiais e livros didáticos para a educação de jovens
e adultas;
• no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – viabilização das ações de fiscalização metrológica, mediante a transferência de recursos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade – RBMLQ para os Institutos Estaduais de Pesos
e Medidas – IPEMs, no âmbito do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e qualidade-INMETRO;
• no Ministério da Justiça – concessão, no âmbito
do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI, de bolsa-formação a policiais
militares e civis, agentes penitenciários, guardas municipais, bombeiros e peritos criminais e a implantação
do Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados – Projeto SISVANT, no âmbito do FUNAPOL;
• no Ministério da Saúde – apoio à aquisição e
distribuição de medicamentos excepcionais de alto custo, custeio de procedimentos de média e alta complexidade do Sistema único de Saúde – SUS, finalização
das obras de implantação da nova sede do Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia – INTO e implantação de Unidades de Pronto Atendimento – UPAs;
e garantir o funcionamento dos Hospitais Universitários;
• no Ministério do Trabalho e Emprego – qualificação de jovens, no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, na modalidade Projovem Trabalhador,
• no Ministério das Comunicações – repasse de
recursos financeiros à Telecomunicações Brasileira
S.A – TELEBRÁS, a título de participação da União no
capital dessa empresa, para dar início à implantação
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da infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga,
cujo término está previsto para dezembro de 2013;
• no Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – a integralização de cotas devidas pelo Brasil
ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola – FIDA, de forma a possibilitar a participação do
País nas assembléias e reuniões promovidas por essa
instituição, além de possibilitar à Fundação Escola
Nacional de Administração Pública – ENAP atender
despesas com a realização dos cursos de formação
para as carreiras de especialista em políticas públicas
e gestão governamental e analista de planejamento e
orçamento;
• no Ministério do Esporte – concessão de bolsas para atletas que se encontram aptas pela seleção
realizada em 2009, bem com viabilizar o aumento nos
valores das bolsas;
• no Ministério da Defesa – antecipação da execução de obras de infraestrutura, destinada à competição
e treinamento de equipes voltadas aos 20 esportes e
37 modalidades esportivas, que estarão em disputa
durante a realização dos V Jogos Mundiais Militares,
em julho de 2011, na cidade do Rio de Janeiro; no âmbito do Comando da Aeronáutica, ao pagamento de
parcelas contratuais de operação de crédito referente
à aeronave P-3, destinadas ao aparelhamento da costa aérea brasileira, de parcelas referentes ao AM-X e
modernização das aeronaves F-5 e C95 (Bandeirante); cobertura de gastos com tropas do Exército, mormente para atender as missões da Garantia da Lei e
da Ordem – GLO;
• no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – continuidade dos serviços sócio-assistenciais a jovens de 15 a 17 anos, nos Estados do
Pará, do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais; e
No âmbito do Orçamento de Investimento, em
favor de empresas vinculadas a diversos Ministérios,
o crédito permitirá a adequação dos cronogramas
físico-financeiro de investimentos, em face das prioridades estabelecidas na revisão do plano estratégico
para o corrente exercício, de modo a assegurar o desempenho operacional na área de atuação de cada
uma das empresas beneficiadas, com o conseqüente
cancelamento de dotações de empreendimentos que
não apresentam viabilidade para execução.”
No mérito, denota a Exposição de Motivos, que
o crédito além de voltar-se à suplementação de dotações consideradas “prioritárias e urgentes”, destina-se
sobremodo a ações de infraestrutura, “foco importante
da atuação do Governo Federal, que integram o PAC,
razão pela qual as ações estão classificadas com o
Identificador de Resultado Primário 3”.
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No prazo regimental foram apresentadas 24 (vinte e quatro) emendas à Medida Provisória em exame,
sendo que 10 (dez) buscam destinar recursos a novas
ações não contempladas na proposição e 14 (quatorze) objetivam suprimir determinadas dotações que
integram a presente Medida Provisória.
Após iniciar tramitação, nesta Casa, a Câmara
dos Deputados, em ofício de 17 de maio, de 2011, comunicou inexatidão formal nos autógrafos da Medida
Provisória, informando que no anexo I – Programa de
Trabalho da Unidade 25103 – Secretaria da Receita
Federal do Brasil, classificação 04.122.0770.2272.4107,
ESF “F”, onde se lê “GND 5” leia-se GND4”.
É o Relatório
II – Voto do Relator
Consoante o art. 5° da Resolução n° 1, de 2002CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso
Nacional, das Medidas Provisórias a que se refere o
art. 62 da Constituição Federal, o parecer quanto à
análise de créditos extraordinários abertos par medida provisória deve ser único, contendo manifestação
sobre a matéria no que tange aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância
e urgência, de adequação financeira e orçamentária,
de mérito, e sobre a cumprimento da exigência prevista
no § 1°, art. 2°, daquele diploma legal.
Do exame do Crédito Extraordinário, verifica-se,
pelas razões exportas na EM, que estaria suprido o
atendimento do pressuposto constitucional da imprevisibilidade constante do art. 167, § 3°.
O uso excessivo de Medidas Provisórias, inclusive versando sobres créditos extraordinários, tem sido
muito criticado e discutido no Congresso Nacional,
mas, no caso em particular, entende-se que se reveste
justificável o emprego imediato de tal iniciativa, vis-à-vis contemplar ações voltadas a dar continuidade à
infraestrutura considerada imprescindível, conforme
se assentam os argumentos expostos por meio da E.
M. que a acompanha.
Quanto à análise da adequação orçamentária e
financeira, percebe-se também que o crédito extraordinária não contraria os dispositivos constitucionais e
legais pertinentes, especialmente no que se refere aos
desafios e diretrizes previstos na Lei nº 11.653, de 7
de abril de 2008 (Plano Plurianual – 2008/2011) e às
regras constantes da Lei n° 12.017, de 12 de agosto
de 2009 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010).
Também a mencionada Exposição de Motivos
386/2010, do Ministro do Planejamento, que acompanha a Medida Provisória, supre a exigência prevista no
§ 1º, do art. 2°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, que
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trata do envio de documento expondo a motivação da
edição da Medida Provisória.
Quanto às emendas apresentadas à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em que pese considerar o mérito constante nas que
destinem novas ações, estima-se que tais emendas
não poderiam ser admitidas, uma vez que contrariam com o disposto do art. 111, da Resolução n° 1,
de 2006, à medida que pretendem modificar o anexo
que especifica o conjunto das alocações orçamentárias, no sentido de acrescentar novas destinações, e
se apresentam conflitantes aos princípios de urgência
e imprevisibilidade, consubstanciados pelas arts. 62,
caput, e 167, § 3º, da Constituição Federal.
Em relação às demais emendas, às quais objetivam suprimir determinadas ações contempladas na
programação indicada pelo Executivo, esta Relatoria
manifesta-se por sua rejeição, haja vista os argumentos apresentados pelo Executivo, que mostram a necessidade em dar seguimento às dotações propostas,
inclusive à luz dos resultados que estas podem acarretar em favor da sociedade como um todo, haja vista,
acrescente-se, que as ações propostas pelo Executivo têm, certamente, seu nível de execução já em fase
de andamento e sua mera paralisação, pela simples
falta de recursos, acarretaria considerável perda ao
andamento e ao desenvolvimento dos projetos e das
atividades que as sustentam e que são, em principio,
a razão de ser da edição da presente medida provisória, conforme prevêem, para tanto, os atributos de
urgência e de relevância insculpidos na Constituição
Federal, art. 62.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação
da Medida Provisória n° 515, de 2010, nos temias propostos pelo Poder Executivo e aprovados pela Câmara
dos Deputados; e pela inadmissão das emendas n° 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, pelas razões expostas,
e pela rejeição das emendas de n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 e 24, apresentadas no âmbito
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização do Congresso Nacional.
Plenário, – Senador José Sarney, Presidente –
Senador Jorge Viana, Relator.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já concluiu o seu relatório? (Pausa.)
Muito bem.
O parecer preliminar do Relator-revisor, Senador
Jorge Viana, é pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
E, no mérito, pela aprovação da medida provisória.
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Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária (Pausa.)
Para encaminhar, Senador Aloysio Nunes Ferreira, que pediu.
Peço aos outros Senadores que desejam encaminhar que...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, eu gostaria de pedir esclarecimentos ao Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney . Bloco/PMDB
– AP) – No final do encaminhamento, ele que dará as
informações...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ele apresentou parecer e eu tenho dúvidas sobre algumas passagens. Eu gostaria de pedir...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a aquiescência do Relator.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Senador,
ilustre Relator, V. Exª conhece seguramente a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.048, que suspendeu a vigência da Medida Provisória nº 405/2007. Essa decisão foi para afirmar que os créditos extraordinários só
podem ser abertos por medida provisória em casos
de imprevisibilidade e urgência mencionados no art.
167 da Constituição.
Nesse art. 167, excepciona-se a regra geral de
não cabimento da medida provisória para matéria orçamentária quando se tratar de créditos extraordinários
para atender às circunstâncias que são de tal maneira
urgentes, imprevisíveis, como, por exemplo, guerra,
calamidade pública, ameaça de convulsão social. Só
nessas circunstâncias excepcionalíssimas. São as
mesmas circunstâncias, aliás, nas quais a Constituição
prevê a decretação de estado de emergência e estado
de sítio. Fora isso, não é possível medida provisória
para abertura de créditos extraordinários. Imprevisibilidade absoluta, como no caso de guerras, convulsão
interna, ou algo que fuja à ordem natural das coisas.
Ora, V. Exª numerou, no seu parecer, inúmeras
ações que seriam contempladas por esses créditos
que fazem parte de programas do Governo, estabelecidos há muito tempo. Por exemplo, desde o governo
de Fernando Henrique, existe o programa ProJovem. O
Pronasci consta do programa de governo do primeiro
mandato do Presidente Lula. E bolsas de estudo do
CNPq? O CNPq tem 50 anos existência, Sr. Relator
Jorge Viana. Medicamentos de alto custo é também
uma ação prevista na lei do SUS. Até o veículo aéreo
não tripulado constou, abundantemente, da campanha
da sua candidata à Presidência da República Dilma
Rousseff, e estava previsto há muito tempo. Repasses
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para a Telebrás, para implementação da infraestrutura
do Programa da Banda Larga também é algo anunciado há três anos. Cotas do Fundo Internacional para
o Desenvolvimento Agrário, que estão previstas num
tratado internacional do qual o Brasil é parte.
Onde está a imprevisibilidade? Onde estão as
circunstâncias de extrema urgência, semelhantes a
guerras, convulsão social, calamidades pública, que
justificassem a edição de medida provisória para aberturas de créditos excepcionais? E são créditos vultosos, R$ 26 bilhões, que é, na verdade, uma cesta de
créditos que foram contingenciados no Orçamento do
ano passado e que são propostos agora, mas dentro
de ações de execução absolutamente previsível, programada, está nos programas de governo, está prevista na legislação brasileira, em tratados internacionais.
Nada vezes nada justifica este abuso, esta intromissão em algo que é absolutamente consubstancial da
existência do Parlamento, que é legislar em matéria
orçamentária.
Gostaria que V. Exª me esclarecesse, por exemplo,
bolsa de estudo do CNPq. O que isso tem de imprevisível? O que é que isso tem de semelhante àquelas
circunstancias aventadas pelo art. 67 da Constituição,
§ 3º? Nada!
Veiculo não tripulado, previsto no Governo da
Presidente Dilma?
Essas são as perguntas que faço a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – Antes de dar a palavra ao Relator, eu queria
registrar a presença, nas nossas galerias, dos alunos
do 9º semestre do Curso de Direito do Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba, Minas Gerais.
Muito obrigado pela presença.
V. Exª tem a palavra, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Como Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
muito obrigado.
Meu caro, Senador Aloysio, primeiro eu gostaria de informar a V. Exª que a decisão a que V. Exª se
refere, do ano passado, teve um posicionamento final
no voto da Ministra Ellen Gracie neste ano de 2011,
o que não acata a inconstitucionalidade levantada em
cima do art. 167.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vamos saber por que é imprevisível...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas eu
vou passar às mãos de V. Exª e vou entrar no mérito
da sua observação. Como V. Exª não estava aqui no
ano passado, e nem eu, talvez a presença dos competentes e atuantes Senadores Demóstenes e Alvaro
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Dias nos ajude. A imprevisibilidade desta medida provisória – aliás, eu queria me somar ao senhor –, esta
é a maior medida provisória da história. Então, eu não
estou retirando parte do que V. Exª falou.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vinte bilhões.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vinte e
seis bilhões. É a maior medida provisória da história.
Mas eu queria fazer uma ressalva. No ano de 2010,
esta Casa recebeu do Executivo 81 propostas de fazer
coisas que a medida provisória está propondo: abertura
de crédito, suplementação orçamentária. Vou ler para
V. Exª. Dos 81 Projetos de Lei de Crédito Adicional do
ano passado – é importante que V. Exª atente, Senador Aloysio –, o Senado apreciou apenas 30. Chegamos ao final do ano passado com 51 projetos de lei
que vieram para cá e não foram apreciados, boa parte
deles nem nas comissões. Criou-se uma insegurança
jurídica para o País. Estamos falando de Orçamento,
de suplementação, de mudança de rubrica orçamentária, como todo governo tem que trabalhar.
O Governo fez a medida provisória em boa parte
por conta do que aconteceu nesta Casa. E queria dizer mais a V. Exª. A imprevisibilidade dela se desfaz e
se legitima quando está chegando o final do mandato
de um ano de um exercício fiscal e não há segurança
orçamentária para executar um orçamento. E foi isso
que o Governo fez, emitindo esta medida provisória.
Aliás, isso não é novo. Esse mesmo recurso o Presidente Fernando Henrique já teve que adotar lá atrás.
Eu não estou querendo fazer paralelo, não, mas eu
tenho aqui na minha mão uma medida provisória assinada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
dez anos atrás.
O Senador Alvaro Dias, que nos honra sempre
com seus posicionamentos e sua experiência, estava
presente na sessão. Foram votadas nesta Casa, no
mesmo dia, doze medidas provisórias, sem sequer ser
debatidas, dentre elas estava a MP nº 20, de 2001, que
trata exatamente da mesma busca que se tem nessa
aqui, a mesma coisa, recurso para a Petrobras.
Agora, nobre Senador Aloysio Nunes, podemos
discutir, obviamente, o que está estabelecido na Constituição e como cumprir, mas, se observamos bem o
que está escrito no art. 167, que é “abertura de crédito
extraordinário somente será admitida” – como bem leu
V. Exª, mas eu queria dar uma ênfase – só será admitida para atender às despesas de imprevisibilidade
e urgência, como as decorrentes de guerra, comoção
interna, calamidade pública, observado o disposto no
art. 62. Eu estou falando que tem uma insegurança
jurídica posta exatamente pela não apreciação de 51
projetos de lei que faziam compensação orçamentá-

Maio de 2011

ria, que estavam aqui. Alguns deles chegaram em fevereiro, outros em abril, outros em março. Não foram
apreciados. E o que restou ao Executivo para executar o Orçamento que esta Casa aprovou? A emissão
da medida provisória. É isso que estamos discutindo.
Isso é certo? Isso é errado? Esse é o único recurso.
Senão, teríamos uma calamidade. Por alguns aspectos, eu chamo de calamidade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Calamidade?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para defender o Senado, Senador Jorge Viana, a parte substantiva de V. Exª estava certa: o Congresso, o Parlamento não votou essas medidas, mas
não foi no Senado, foi no Congresso Nacional, que
deixou de votar.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É verdade. E a observação do nobre Presidente é muito
relevante e tem que constar. O Congresso não se posicionou, não foi o Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O argumento de V. Exª em nada é prejudicado,
mas o Senado é defendido, como deseja V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não, para discutir, não. Nessa parte, é para
encaminhamento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente, eu queria só uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, o Senador Alvaro Dias.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, é uma questão de ordem só.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vai discutir o mérito e, então, os pressupostos
também. Agora, pode...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Presidente Sarney, é uma questão de ordem. Presidente
Sarney, é uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Questão de ordem.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Eu queria fazer uma indagação
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ao Relator da nossa medida provisória sobre a ementa. É só para tirar uma dúvida, Senador Jorge Viana.
Aqui, a ementa diz que abre um crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e diversos
órgãos do Poder Executivo, na ordem de 26 bilhões e
663 milhões. Eu gostaria de indagar a V. Exª, para dirimir uma dúvida, qual o valor destinado à Justiça do
Trabalho. Essa dúvida precisa ser saneada aqui no
plenário, diante do valor explicitado aqui, na ordem
de 26 bilhões.
Eu queria que V. Exª nos informasse, para dirimir
uma dúvida, qual é o valor destinado para a Justiça
do Trabalho dos R$26 bilhões, diante da ementa aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos, a indagação de V.
Exª é de caráter de mérito. Neste momento, estamos
nos pressupostos de urgência e...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Só
para sanear, Sr. Presidente. Eu acho que...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Depois ele responderá ao...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – É
tão fácil ele dar uma explicação aqui. Nós dirimiríamos
a dúvida, para votarmos tranquilos.
A medida provisória é meritória, acho que é do
bem. Mas nós temos que saber o valor destinado, porque a ementa aqui diz que é da ordem de R$26 bilhões
para créditos extraordinários da Justiça do Trabalho e
outros órgãos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a sua compreensão...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
não entendi bem aqui o valor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...porque, imediatamente, nós terminaremos
a parte dos pressupostos de urgência e, em seguida,
na parte de mérito, o Relator vai esclarecer as suas
dúvidas.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Acho que o Senador Jorge Viana não teria nenhuma
dificuldade para dar essa explicação.
Eu queria só saber o valor. Para mim, isso estaria
de bom tamanho.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu não
tenho nenhuma dificuldade, porque esse mecanismo
das medidas provisórias – inclusive o próprio Senado
está procurando dar uma contribuição para o Congresso – precisa ser corrigido. O nosso próprio Presidente
e eu, que subscrevi, estamos apreciando um ajuste. É
impossível o País continuar dessa maneira. São R$15
mil o que está previsto para a Justiça do Trabalho.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
não entendi. Pensei que eram R$15...
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – De
R$26 bilhões.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
São R$15 mil?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Quinze mil reais.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
São R$15 mil dos R$26 bilhões?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Exatamente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Está
bem explicado. Obrigado, Senador. Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos, pelo apreço que
merece V. Exª, era apenas processual, e não quanto
à intervenção de V. Exª.
O Senador Alvaro Dias está na tribuna. Com ele
a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB já protocolou no Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. O
Relator é o Ministro Ayres Britto.
Portanto, essa medida provisória já está sub judice, uma vez que aguardamos do Supremo Tribunal
Federal uma decisão sobre a ação direta de inconstitucionalidade.
Mas, Sr. Presidente, essa medida provisória foi
editada ao apagar das luzes do ano passado – portanto, foi editada ainda pelo Presidente Lula – com o
objetivo de burlar o destino de bilhões de reais que
não foram aprovados pelo Congresso Nacional – não
foram aprovados, porque o Governo não alcançou o
consenso para a sua aprovação.
O Governo já tinha uma maioria ampla no ano
passado.
Neste ano, a maioria se destaca com números
sem precedentes. Há quanto tempo, no Congresso
Nacional, o Governo não tem uma maioria tão consolidada e ampliada quanto agora? Imaginem se não
tivesse. Se mesmo com essa maioria esmagadora,
que aprova tudo que o Governo deseja, lança mão de
medidas provisórias, imaginemos se o Governo tivesse
no Congresso Nacional uma relação entre oposição e
bancada de situação apertada.
Trata-se de uma lista de projetos, Sr. Presidente,
que tinham sido encaminhados ao Congresso Nacional,
não foram aprovados por falta de consenso na Comissão de Orçamento e nem mesmo foram discutidos no
Plenário do Congresso Nacional. Exatamente por isso,
o Governo lança mão da medida provisória.
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Além de ter sido editada nos últimos dias do ano
passado, a medida não trazia de forma clara a justificativa para a origem dos recursos ali relacionados. Perguntou muito bem o Senador Jayme Campos: quantos
reais deste valor de R$26,6 bilhões seriam destinados
à Justiça do Trabalho? Porque denomina-se Medida
Provisória da Justiça do Trabalho. Apenas R$15 mil,
como esclareceu o relator. A Exposição de Motivos
se limitava a informar que o crédito extraordinário de
R$26,6 bilhões era destinado à Justiça do Trabalho e
a diversos órgãos do Poder Executivo, além de indicar
as ações contempladas por esse crédito.
É necessário fazer esta indagação: o Governo
quis enganar o Congresso Nacional ao batizar a medida provisória de Medida Provisória da Justiça do
Trabalho, colocando como o principal da proposta a
Justiça do Trabalho, quando, na verdade, os recursos
destinados à Justiça do Trabalho são insignificantes
diante do valor total de R$26,6 bilhões?
Nenhuma referência foi feita ao fato de que parte
dos remanejamentos feitos pelo Executivo teria sido
objeto de emendas parlamentares que não foram liberadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deste valor, R$1,4
bilhão são oriundos de emendas parlamentares. Portanto, o Governo apropria-se indevidamente de recursos
que haviam sido destinados pelos Parlamentares. Pode
o Governo até questionar a prioridade elencada pelos
Parlamentares, mas não tem o direito de apropriar-se
indevidamente de recursos que já não lhe pertenciam,
uma vez que eram recursos destinados por meio de
emendas parlamentares a outras atividades da administração pública.
Portanto, Sr. Presidente, foram 23 projetos que
tratavam de cancelamentos e receitas adicionais no
valor de aproximadamente R$21 bilhões.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eram
23 projetos, alcançando R$21 bilhões. Os R$5 bilhões
adicionais, para se chegar ao montante de R$26,6 bilhões, foram conseguidos por meio de novos cancelamentos, e parte desses cancelamentos de emendas
parlamentares.
Portanto, Sr. Presidente, nós aguardamos a manifestação do Supremo Tribunal Federal.
Aliás, aproveito o ensejo para um apelo ao Supremo. São várias já as ações diretas de inconstitucionalidade protocoladas pela oposição. Uma delas ainda
dizendo respeito ao projeto do salário mínimo. A ação
direta de inconstitucionalidade se refere ao dispositivo
que confere ao Poder Executivo autoridade para definir
o salário mínimo através de decreto lei.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço a V. Exª para
concluir o seu encaminhamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estou concluindo, Sr. Presidente, apelando, portanto, ao
Supremo Tribunal Federal para que priorize as ações
diretas de inconstitucionalidade protocoladas em razão
da afronta à Constituição que nós conferimos quase
que diariamente no Plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres,
para encaminhar pressupostos de urgência.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, novamente nós estamos diante de um caso
em que não há urgência, não há relevância e ainda
se afronta o art. 62, § 1º, alínea d da Constituição Federal, porque também se afronta o art. 167, § 3º, da
Constituição Federal.
Imagine V. Exª, essa medida provisória foi assinada no dia 30 de dezembro do ano passado e trata
de crédito extraordinário, abre crédito extraordinário.
Para explicitar, Sr. Presidente, a ausência do
requisito de urgência na adoção dessa medida provisória, basta a constatação de que, dos R$3,3 bilhões
do crédito extraordinário destinados à administração
direta, apenas R$2,3 bilhões foram empenhados até
31 de dezembro – então, já ficaram quantias razoáveis
para trás –, dos quais, R$394 milhões foram efetivamente pagos – o restante até hoje nada, Sr. Presidente
–, sendo que o saldo remanescente, R$1,1 bilhão, foi
reaberto no exercício de 2011, dos quais, R$438 milhões foram empenhados e R$152 milhões foram pagos.
Então, é uma medida provisória sem qualquer
urgência.
Agora imagine, Sr. Presidente – vamos lá à leitura do que diz o art.167 da Constituição, e já lemos
isto aqui várias vezes:
‘‘Art. 167. (........)
§ 3º A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.”
E aí aqui temos algumas coisas que, para o Governo Federal, para a Presidente, ou para o Presidente
de então, correspondem à guerra, comoção interna,
calamidade pública. Como, por exemplo, é o pagamento de R$40 milhões para o Ministério da Defesa, para
investir na construção e adequação das instalações
esportivas para os V Jogos Mundiais Militares. Quan-
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tia razoável de dinheiro, Sr. Presidente, para se pagar
despesas médicas e odontológicas do Banco Central.
Agora, imagine V. Exª: despesas médicas e odontológicas de funcionários do Banco Central, no entendimento do então Presidente da República, essas
despesas se equivalem à guerra, à comoção interna,
à calamidade pública.
Então, veja, Sr. Presidente, está virando escárnio. Já há uma série de discursos aqui da nossa parte
acerca disso. Foi V. Exª mesmo que tomou a iniciativa
de propor alteração no rito das medidas provisórias.
Agora, Sr. Presidente, nós lhe fazemos um apelo, V. Exª como Presidente da Casa: o trabalho que a
Comissão de Constituição e Justiça tinha que fazer já
foi feito, agora a bola – para usar uma expressão do
ex-Presidente – está com V. Exª. É V. Exª agora, será
V. Exª que tem de tratar com o Presidente da Câmara
e ajustar um termo mínimo, para que nós possamos
efetivamente aprovar essa alteração no rito da medida provisória.
O nosso querido Senador Jorge Viana veio aqui
– e é um Senador que todos nós respeitamos –, constrangido, porque todas as vezes em que comparecemos aqui é para essa choradeira.
V. Exª, repito, tomou a iniciativa. Cabe a V. Exª,
como Presidente da Casa, como líder do Congresso e
Presidente do Congresso, chamar agora – desculpe-me
a expressão –, chamar às falas o Presidente da Câmara e tentar regularizar essa bagunça, Sr. Presidente.
Todas as vezes, todos os dias, nós estamos aqui
chancelando medidas provisórias inconstitucionais.
Eu pergunto a V. Exª: despesas odontológicas e médicas de funcionários do Banco Central se equivalem
à guerra, à comoção interna, à calamidade pública?
Francamente, Sr. Presidente, não dá! (Intervenção fora
do microfone.)
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, eu quero comunicar a
V. Exª que a emenda que teve iniciativa da Mesa sobre
a celeridade das medidas provisórias e sua condição
de mais tempo ser examinada pelo Senado já se encontra na pauta dos nossos trabalhos e V. Exª já vai
encontrar na resenha de hoje.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – V. Exª, de acordo com os líderes, como é matéria
muito urgente – permita-me –, pode até quebrar todos
os interstícios, Sr. Presidente. Nós já fizemos isso aqui
várias vezes. V. Exª é o autor da proposta.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador ...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM
– GO) – V. Exª sabe o tanto que isso tem oprimido o
Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes, nós estamos com o calendário já pronto e vamos, justamente, ter a aprovação
dos líderes para quebrarmos e marcarmos imediatamente o tempo necessário para a votação dessa matéria. E lamentamos que a Comissão de Constituição e
Justiça tenha demorado bastante tempo no exame dela.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, para encaminhar a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não
tenho vocação nem autoridade moral para me arvorar
em Catão do Senado, mas, obviamente, o desrespeito
à Constituição, o desrespeito às normas, até mesmo à
necessidade de se argumentar é de tal ordem que se
nós não pusermos um paradeiro nisso eu não sei onde
nós vamos parar. Não adianta dizermos: “Olha, vamos
mudar as regras de emissão de medida provisória”. É
preciso mudá-las, não tenho dúvida nenhuma. Mas,
na verdade, Srs. Senadores, a letra da Constituição,
o texto atual é tão claro, tão evidente quanto as hipóteses excepcionalíssimas de legislação via medida
provisória em matéria orçamentária que não é preciso mudar a Constituição, mudar rito, coisa nenhuma.
Basta obedecer à Constituição.
A Constituição diz, com toda a clareza, que essa
competência é do Congresso Nacional de legislar sobre matéria orçamentária, que é própria da instituição
parlamentar, ela é sua essência há séculos, essa competência só pode ser derrogada, ainda que provisoriamente, por uma iniciativa do Executivo que tenha força
de lei imediata em casos excepcionalíssimos, como,
por exemplo, aqueles que justificam a decretação do
estado de sítio, a decretação do estado de emergência, circunstâncias de tal maneira imprevisíveis, fatos
que fazem a sua erupção na vida normal dos Estados
requererem providências de tal forma urgentes que
não podem ser adiadas nem um minuto e que, se
não forem tomadas com essa urgência, acarretarão
gravíssimos prejuízos à paz social, à ordem pública.
Somente nessas circunstâncias.
E não adianta dizermos que o Congresso não
aprovou esses créditos no ano passado. Se o Congresso não aprovou é porque o Congresso tinha razões
para isso. Admita V. Exª que o Congresso tenha tido
razões legítimas para não aprová-los. E parece que
V. Exª, diante dessa constatação de que o Congres-
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so não os aprovou no ano passado, afira que agora
o Congresso tem que ser punido engolindo medida
provisória dessas proporções.
Não há nada que justifique a equiparação, por
exemplo, da concessão de bolsas para atletas selecionados em 2009, há três anos, como uma circunstância
imprevista que ameace a paz social que não possa
merecer um projeto de lei.
Da mesma forma, os recursos para a Telebrás,
com a finalidade de criar infraestrutura para o programa
da banda larga, anunciado há três anos pelo Governo,
em que há imprevisibilidade.
Eu já me referi a outras circunstâncias. O plano
previdenciário dos servidores do Banco Central. Isso
faz parte dos estatutos do Banco Central há décadas.
Não é possível, Srs. Senadores, tamanha transigência
com as formas, tamanho desrespeito à Constituição,
e não é mudando as regras de emissão da medida
provisórias.
As formas são importantes. As formas, de alguma
maneira, são como o mastro que prende Ulisses e que
impede que ele se lance nos braços das sereias que
procuram encantá-lo com promessas; que ele ouça o
canto da sereia dos demagogos, dos liberticidas, mas
as formas não existem se os homens não derem vida
a elas. E o que está acontecendo, na tarde de hoje,
é que o Senado está absolutamente despreocupado
com as formas, com os ritos e com as exigências da
Constituição.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ao concluir, lamento profundamente
tamanha indiferença diante do exercício de uma prerrogativa absolutamente fundamental que identifica o
Congresso Nacional no contexto das instituições, que
é a sua prerrogativa de legislar sobre matéria orçamentária.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
para discutir a adequação financeira e a urgência da
matéria.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, vou um
pouco chover no molhado em relação à argumentação
já feita anteriormente pelos colegas parlamentares. Há
um claro desrespeito ao art. 167, § 3º, da Constituição,
sobre a concessão de crédito extraordinário. Não é o
tema desta matéria. Crédito extraordinário não é matéria – como já foi dito aqui anteriormente pelo Senador Demóstenes Torres, deve ser utilizado para caso
de comoção nacional, para caso de guerra declarada
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– não é tema para atendimento odontológico, como
já foi dito. Não é tema para coordenação nacional de
pesquisa econômica aplicada. Não é tema para atendimentos dos dependentes do Banco Central. Enfim,
não é tema, me parece, para o conjunto de aspectos
que constam nesta medida provisória que já tiveram
a concessão do crédito extraordinário.
O segundo aspecto, Presidente, é exatamente
este – veja o risco que nos foi colocado, Senador Renan – da adoção da medida provisória com força de lei.
Na prática, essa votação já se tornou inócua, porque
esse crédito extraordinário já foi concedido. O crédito
já foi dado para o conjunto de instituições que estão
aqui presentes. E nós estamos apenas carimbando,
votando o que já foi na prática decretado pelo Executivo.
Sr. Presidente, fico feliz em saber que a proposta
de emenda constitucional de V. Exª, que contou, inclusive, com as contribuições do conjunto de Senadores
desta Casa, do Senador Aécio Neves, que apresentou
uma contribuição efetiva a essa PEC, vai ser o quanto
antes votada aqui pelo Plenário da Casa. É fundamental
nós disciplinarmos o rito das medidas provisórias em
todo o seu teor. Primeiro, disciplinarmos a ausência
total que existe nas matérias de relevância e urgência,
como é o caso desta matéria.
Segundo, aí também, aí já parte também do bom
senso, Presidente. O texto da Constituição não deixa
dúvidas. O Supremo Tribunal Federal já consagrou o
entendimento dos casos em que deve ocorrer a concessão de crédito extraordinário, conforme prevê o art.
167, § 3º, da Constituição.
Há necessidade, Presidente, me parece, de nós
procurarmos fazer aqui um pacto pela Constituição.
Um pacto que tem que partir, logicamente, das duas
Casas do Congresso Nacional e tem que partir, concretamente, do bom senso do Executivo. Nós não podemos continuar votando matérias que claramente
não se coadunam com o disposto e o previsto no texto
constitucional, como é o caso dessa matéria.
Mais do que isso: esta MP é um exemplo concreto dos vícios das MPs que temos votado ao longo dos
20 anos, que tem sido votado ao longo dos 20 anos
no Congresso Nacional.
Além de não se encaixar conforme o disposto no
Art. 167, é mais uma MP que não cumpre o rito da Lei
Complementar nº 95, sobre o rito da técnica legislativa.
É uma MP que vem para ser votada no Senado
depois do conjunto de contrabandos que foram trazidos
para ela na Câmara dos Deputados; depois do conjunto
de emendas e de modificações, sempre acrescentando um dispositivo novo. Vejam que inicialmente a MP
buscava abrir crédito extraordinário em favor da Justiça
do Trabalho, que já era, por excelência, inconstitucio-
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nal porque a abertura de crédito extraordinário para
a Justiça do Trabalho não se encaixa no já citado Art.
167, § 3º, da Constituição.
No decorrer da sua tramitação na Câmara ela foi
emendada, foram trazidos novos dispositivos aprofundando as inconstitucionalidades previstas na MP; além
do que, no mérito, ela acabou se tornando inócua para
votação, porque o crédito extraordinário, como a MP tem
força de lei, na verdade, já foi aberto, já foi concedido.
Imagino, Presidente, qual será o constrangimento – é
lógico que não há número para isso aqui – se esta MP,
por acaso, viesse a não ser aprovada pelo Plenário.
Para concluir, Sr. Presidente. Por essas razões,
nós gostaríamos que, já na votação dos pressupostos
de relevância e urgência, fosse feita a votação nominal
– a única alternativa que resta para quem é minoria na
Casa é pedir votação nominal – para que pelo menos o
pressuposto de ter maioria na votação, o pressuposto
formal porque, reitero, é uma mera formalidade, seja
cumprido aqui pelo Plenário do Senado. Então, de antemão, já anuncio o nosso voto contrário aos pressupostos de relevância e urgência – porque não existem
– e solicito a votação nominal já nos pressupostos de
relevância e urgência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – No momento oportuno a Casa submeterá a
proposta de V. Exª de votação nominal.
Não havendo mais oradores, em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam
esses pressupostos permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Pediu votação nominal o Senador Randolfe Rodrigues. Ele precisa do apoiamento de mais três Senadores. (Pausa.)
Não aprovado.
Vamos entrar, então, em discussão da Medida
Provisória, em turno único, no mérito.
Tem a palavra o Senador Mário Couto, primeiro
Senador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, somente, Sr. Presidente, quero dizer
a V. Exª que eu não sabia que havia Senadores incomodados com o meu baque nesta tribuna. Aliás, isso
me custa caro, Senador Sarney, porque vou para a minha casa com a mão inchada, muitas vezes. Peço até,
se possível, que V. Exª ponha qualquer coisa aqui que
possa amortecer as minhas batidas. Mas a gente vai
levando a vida, Presidente, mesmo com o descontentamento, contra a minha posição, de alguns Senadores.
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Mas eu não posso, meu Presidente querido, deixar a população brasileira, que nos manda para cá
representá-la, sem o conhecimento das causas que
se discutem aqui, doa a quem doer, ache ruim quem
quiser. Eu fui eleito pelo Estado do Pará para representar o meu querido Estado e a Nação brasileira e
aqui eu vou bater, vou bater quantas vezes eu achar
necessário na tribuna desta Casa, incomode-se quem
quiser ficar incomodado, principalmente quando eu falar de corrupção. E, corrupção, em 99,9 se fala do PT.
Presidente, hoje, a tarde pode se tornar uma
tarde vergonhosa para este Senado. V. Exª é um Presidente brilhante, um homem de história neste País.
Hoje, Senador Aloysio, poderemos ser questionados
por um jovem que neste momento vê a sessão deste
Senado, um jovem brasileiro, universitário, um jovem
lá na escola. Aqui estão estudantes de Direito que nos
assistem neste momento.
Jovens brasileiros e brasileiras, sabem o que este
Senado vai fazer nesta tarde? Vai rasgar a Constituição
brasileira. Ora, V. Sªs podem estar aí se questionando:
“ora, se o Senado faz as leis, se o Senado aprova esta
Constituição e o próprio Senado rasga, desmoraliza
esta Constituição...” V. Sªs podem dizer “o que devemos
fazer?” Se o Senado, o próprio Senado, os Senadores
deste País vão rasgar na tarde de hoje a Constituição
brasileira, o que os jovens estudantes podem falar?
“Ora, se o Senado rasga, eu também posso rasgar um
dia na minha vida.” Que desmoralização!
Já se leu tanto, Senador Flexa, já se leu tanto a
Constituição. É muito clara a Constituição. Ora, Senador Jorge, do Acre, não que se pode falar, Senador,
como V. Exª falou. Me doeu tanto, doeu lá no fundo
da minha alma ver a minha Nação na situação a que
chegou. Temos, dizem os Senadores que vão rasgar
a Constituição nesta tarde, Brasil, temos que obedecer religiosamente a nossa mandante, a Presidenta
da República.
A rainha está dizendo que nós temos que rasgar a
Constituição Nacional, e nós vamos rasgar a Constituição Nacional na tarde hoje! Brasil, meu Brasil querido!
O Senador declarou na tribuna – Senador Jorge!
–, declarou a inconstitucionalidade quando ele falava
na tribuna. Ele declarou, ele confessou, ele disse à
Nação: porque os projetos demoraram a chegar, disse ele. Essa é a Pátria que está sendo desmoralizada
nesta tarde neste Senado Federal! Esta é a Pátria que
amamos! Que exemplo vamos dar a nossa juventude,
Senador Flexa? Que exemplo? O que irá dizer a juventude deste País daqui a poucos minutos, quando esta
Constituição, que nós todos respeitamos, os Senadores do Governo vão pegar e vão jogar fora. Vão jogar
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no lixo a Constituição! Esta Constituição querida vai
ser desrespeitada, brasileiros e brasileiras.
Junte a Constituição, Deputado Federal Maia, por
favor. Ela escapuliu da minha mão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador, como estão se retirando os estudantes de Direito, eu queria registrar que tivemos a honra
da presença dos estudantes do Curso de Direito da
Universidade Federal da Paraíba.
Muito obrigado a V. Exª, e desculpe-me ter interrompido.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
triste, é triste ter que se trocar um sentimento. O que
vai acontecer aqui é a troca de um sentimento pelo
respeito à Governante deste País. Vai se trocar um
sentimento de brasileiro, porque eu não acredito que
os Senadores que votarem a favor desta Medida Provisória, os Senadores, não amem sua Pátria.
Eu não acredito. Eles amam a sua Pátria, mas,
Brasil, eles vão votar contra a nossa Constituição porque
têm de obedecer à ordem da Presidência da República.
Eles não podem falar como eu falo, meus nobres
alunos. Eu não preciso de cargos públicos. Eu não tenho cargos públicos. Eu só tenho um sentimento em
minha alma. Eu não preciso do Governo. Eu não preciso
de emendas. Eu não preciso absolutamente de nada
para me ajoelhar aos pés da governanta deste País!
Eu preciso, sim, proteger a Pátria, a minha Nação, o meu amor, o respeito que todos nós devemos
ter à população brasileira.
Cada um de vocês, prezados companheiros Senadores – já vou descer, Sr. Presidente, –, cada um
de vocês, prezados amigos Senadores, aqueles que
vão rasgar a Constituição na tarde de hoje, aqueles
que vão desrespeitar a Constituição na tarde de hoje,
aqueles que vão prestar obediência à Presidenta da
República, sem respeitar o sentimento expresso na
maior carta dessa Nação, aceitem, aceitem os pêsames do Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Demóstenes Torres,
para discutir o mérito da matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no mérito, também não merece melhor sorte
essa medida provisória.
Nós já dissemos aqui várias vezes que a Lei
Complementar nº 95 exige que qualquer lei...
A medida provisória é uma espécie de lei anômala, porque ela começa a viger de imediato. Depois, é
que ela é submetida ao Congresso, por sua relevância
e urgência. Então, essa medida provisória está sujeita
em sua confecção aos mesmos rigores a que qualquer
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lei está; a lei comum, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, todas têm que obedecer o mesmo
critério. E, esse critério tem como balizador a chamada
pertinência temática. Várias vezes nós dissemos isto
aqui: o Código Penal não pode tratar do Código Civil;
o Código Civil, por sua vez, não pode tratar da defesa
do meio ambiente de forma específica e assim também
não pode tratar de tributos. Muito bem, só pode haver
tratativa de temas conexos, de temas contingentes, de
temas pertinentes. E, infelizmente, Sr. Presidente, essa
medida provisória traz 26 temas absolutamente diferentes. Acode o Tribunal Regional do Trabalho do Rio
de Janeiro, para pagar débito judiciais; também acaba
acudindo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos,
acaba acudindo a Coordenação Nacional de Pesquisa
Econômica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; inclusive – veja só o absurdo, Sr. Presidente! –
prevê R$$2,2 milhões para adquirir novos bens para a
administração do Banco Nacional de Desenvolvimento,
Econômico e Social (BNDES). Em tese, até um sofá
pode ser comprado por medida provisória, com abertura de crédito extraordinário que, em tese, deveria ser
para comoção interna, guerra, etc., etc.
Então, Sr. Presidente, não há como dar qualquer
parecer favorável ao conteúdo dessa matéria provisória. Nós já tivemos outras discussões a respeito. Acho
que todos nós concordamos com isso.
Sr. Presidente, vou novamente dizer que vou
votar contra; nós vamos votar contra. Vamos tomar
todas as medidas, inclusive judiciais, para derrubar a
medida provisória.
Eu sei que estou sendo exaustivo, mas penso que
só a figura de V. Exª, com o prestígio que tem, como
Presidente do Congresso, como Presidente da Casa
pode negociar, antes mesmo da votação das emendas
que foram feitas ao projeto de V. Exª na Comissão de
Constituição e Justiça, só V. Exª pode negociar com o
Presidente da Câmara dos Deputados, inclusive jogar
pesado, Sr. Presidente, a medida provisória termina
aqui. Imagina V. Exª se nós rejeitarmos, de uma vez
só ,sete medidas provisórias, como pode acontecer
na próxima quarta. Já será um sinal de que o Senado,
capitaneado por V. Exª, pretende resistir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador Demóstenes. Eu estou tratando do assunto com o Presidente da Câmara
dos Deputados há bastante tempo e acho que estamos indo muito bem.
Com a palavra o Senador Jayme Campos. (Pausa.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos passar à votação da medida provisória.
Em votação a medida provisória.
Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, contra...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com apoiamento...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O apoiamento é legal. Vamos proceder à verificação; mais de três Senadores.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem revisão do orador.) – Quero, Sr. Presidente, fazer
um apelo aos Senadores da Bancada do PMDB que
não estão aqui no plenário, que estão em outras dependências da Casa, que, por favor, venham ao plenário.
Nós vamos ter provavelmente três votações nominais
e a presença deles é muito importante.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, os integrantes da Bancada do PSDB que
se encontram no plenário devem votar “não” e obviamente os que levantaram o braço votam “não”. Os que
não levantaram podem evidentemente se afastar do
plenário.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, a oposição está em obstrução.
Então, eu peço a todos aqueles que discordam
da medida provisória que não votem. Deixem para
votação apenas aqueles que levantaram o braço. Os
demais, por favor, não votem.
Eu, o Senador Randolfe, Alvaro Dias,...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aloysio Nunes e Jarbas Vasconcelos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – ... e Aloysio Nunes
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, eu queria aproveitar para chamar ao
plenário os Parlamentares do Partido dos Trabalhadores, para que possamos ter quórum necessário para
a votação aqui.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, o PSOL está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu peço aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências
de nossa Casa que compareçam ao plenário. Estamos
em processo de votação nominal da Medida Provisória nº 515.
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Quero registrar a presença em nossa Casa, nas
nossas galerias, de alunos do curso de Direito do Instituto Vieira Júnior, de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mais uma vez, faço um apelo a todos os Senadores que estão fora do plenário para que compareçam
para a votação da Medida Provisória nº 515.
O Senador Marcelo Crivella já votou? (Pausa.)
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu gostaria de convidar todas as Srªs
Senadoras e todos os Srs. Senadores que estão em
seus gabinetes. Nós teremos votação nominal. Estamos
votando nominalmente agora a medida provisória. É
importante cada voto, tendo em vista que a oposição
está em obstrução. Portanto, eu gostaria de convidar
todos para virem ao plenário, para fazer a votação.
O voto é “sim”, a favor da medida provisória,
aprovando a matéria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, como já se alcançou o quorum, a Bancada
do PSDB vota “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Da mesma forma, a Bancada do DEM também
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “não”.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, a Bancada do Partido dos Trabalhadores
vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Bancada do Partido dos Trabalhadores vota
“sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Tendo em conta a
manifestação do Senador Paulo Paim e de inúmeros
Senadores de pesar pelo falecimento do ex-Senador
Abdias do Nascimento,
Eu gostaria, aqui, de também registrar meu sentimento de pesar e de homenagem ao extraordinário
líder Abdias do Nascimento, que, entre outras iniciativas, foi quem instituiu o Dia da Consciência Negra,
comemorado em 20 de novembro, todos os anos, no
Brasil. Ele, inclusive, teve, por parte dos afrodescen-
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dentes, a sua indicação para ser o Prêmio Nobel da
Paz em 2010.
Abdias do Nascimento, que aqui substituiu o Senador Darcy Ribeiro em inúmeros ocasiões, prestou
memorável serviço a todo o Senado Federal, ao povo
do Rio de Janeiro, ao povo brasileiro.
Ex-Deputado, Secretário Estadual e Senador, foi
também pintor autodidata, escritor, poeta e ator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa se associa à manifestação de pesar
de V. Exª e acredito que todo o Senado.
O Senador Abdias do Nascimento foi, realmente,
um grande Senador e deu a esta Casa uma importante
contribuição, que ficará em nossos Anais.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inácio Arruda, pela ordem.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também para
registrar o falecimento do Desembargador Ferreirinha,
que presidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
nos anos de 1981 e 1982.
Tive a felicidade de estar presente no Tribunal de
Justiça durante um bom período em que ele foi Desembargador e depois presidiu o Tribunal. Trabalhamos em
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conjunto. Era uma pessoa alegre, uma pessoa dinâmica,
que contribuiu com o Poder Judiciário do Estado do Ceará.
Nós não poderíamos deixar de registrar o seu
falecimento e também de mandar as nossas honras à
família, já que estamos solidários nesta hora de dor,
mas cientes de que ele cumpriu, de forma também
honrada, o seu papel aqui entre nós.
Por isso, quero registrar e abraçar toda a família
do Desembargador Ferreirinha no Estado do Ceará.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Se todos os Srs. Senadores e as Senadoras já
votaram, encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Um momentinho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos. (Pausa.)
Senador Randolfe Rodrigues, já votou?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração. Depois darei a palavra a V. Exª.
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 25 18157

18158 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO, 17.
Nenhuma abstenção.
Total: 63 votos.
A medida foi aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
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Os Senadores e Senadoras que as aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há,
sobre a mesa, duas indicações de autoridades para
o Conselho Nacional do Ministério Público, que votamos hoje pela manhã. O processado já está sobre a
mesa. Eu indagaria a V. Exª, tendo em vista acordo
das Lideranças, se seria possível votar essas duas
autoridades.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo objeção dos Srs. Líderes, a Mesa
vai atender à solicitação de V. Exª e colocará as autoridades em votação.
Vamos aproveitar a presença, no plenário, dos
Senadores, para imediatamente...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, quero apenas esclarecer à Casa que não
há disputa nessas vagas que estão sendo votadas agora. São duas vagas que preenchem indicações para o
Conselho do Ministério Público. Portanto, não há disputa
nessas vagas. Pode-se votar com tranquilidade, porque
ninguém está tomando o lugar de ninguém. Está apenas havendo a indicação para a assunção da vaga, e a
recomendação do voto é favorável nos dois casos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 313, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
313, de 2011, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, sobre o Ofício nº S/27, de 2011
(nº 491/2011, na origem), do Procurador-Geral
da República, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Sr. Tito Souza do Amaral
para compor o Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do inciso III do art.
130-A, da Constituição Federal, como membro
do Ministério Público de Estado.
Discussão do parecer.
Não havendo quem queira discuti-lo, vamos passar à votação.
Peço à Mesa que prepare o painel.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orado.) – Sr. Presidente, só para
esclarecer, como disse o Líder Romero Jucá, que nes-
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te caso não há qualquer disputa. A disputa entre o Dr.
Bruno, o Dr. Marcelo e o Dr. Eric é pela vaga do Senado, que deve acontecer daqui a duas semanas. Essas
vagas aí são consensuais, não tem nada a ver com a
disputa que está acontecendo dentro do Senado. São
indicações que vieram por intermédio do ProcuradorGeral da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu quero esclarecer ao Senado que, na forma
da Constituição, para aprovação, é necessário maioria
absoluta, 41 votos favoráveis à indicação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É para fazer um registro, Sr. Presidente, um lamentável registro, porque, não
obstante as manifestações que ouvimos das Lideranças
no plenário, nas últimas semanas, a Senhora Presidente
da República vetou integralmente, na última quinta-feira,
todas as alterações feitas na Medida Provisória nº 512 pela
Câmara e pelo Senado, que permitiriam que as regiões
de menor IDH do País pudessem ter incentivos fiscais
para atrair investimentos da indústria automotiva.
Na verdade, nós ampliávamos os incentivos oferecidos ao Estado de Pernambuco para o Nordeste, o Centro-Oeste e a região mineira da Sudene, além da região
capixaba da Sudene. Buscávamos ampliar o prazo para
apresentação de projetos até o final do ano e permitir que
essas regiões pudessem também trabalhar no sentido
da descentralização da indústria automotiva.
Não obstante as manifestações dos Líderes do
PT e do Governo em plenário, a Presidente houve por
bem impedir, com o seu veto, que nós pudéssemos ter
investimentos, que já estavam negociados, em grande
parte, nessas regiões.
No caso específico de Minas Gerais, fica aqui o
nosso protesto extremamente veemente, já que havíamos negociado com importantes montadoras investimentos para Montes Claros, investimentos que
chegariam, inclusive, aos vales do Jequitinhonha e
do Mucuri, o que, obviamente, estaria beneficiando
também outros Estados do Nordeste.
Com esse veto, a Medida atende especificamente
um Estado, uma unidade da Federação, um Estado da
Federação, em detrimento de outros que têm o mesmo IDH ou até mesmo o Índice de Desenvolvimento
Humano desfavorável.
Essa é mais uma radiografia, essa é mais uma sinalização clara da pouca importância, para o Governo
Federal, dos aprimoramentos que o Congresso Nacional
vem fazendo nas medidas editadas pelo Governo. Mais
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um alerta para a necessidade de nós, rapidamente, Sr.
Presidente – e aí fica o apelo final –, trazermos ao plenário o substitutivo da Comissão de Justiça em torno
do projeto de V. Exª para que possamos modificar, modernizar o trâmite das medidas provisórias, voltando a
fortalecer o Congresso Nacional, legítimo representante
da população e da Federação brasileira.
Fica o nosso protesto pelo equívoco da Senhora Presidente da República ao privar regiões menos desenvolvidas do País de terem oportunidade de se industrializar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder à apuração.
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Nós vamos ter outra votação. Os oradores poderão ocupar a tribuna.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já votaram?
Vou proclamar o resultado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, apenas para parabenizar o nosso
Procurador Tito Souza do Amaral e desejar a ele toda
felicidade, toda sorte e todo sucesso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Houve uma abstenção.
Total: 60 votos.
A Ata registrará o voto do Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PDT – MG) – Voto
favorável, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Presidente, pela ordem. Senador Eduardo Amorim,
pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Registre o meu voto favorável.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Quero registrar que, na votação anterior, se aqui
estivesse, votaria “sim”, Sr. Presidente, à Medida Provisória nº 515.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
gostaria que a Ata registrasse o nosso voto...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Walter Pinheiro, da mesma maneira.
Parecer nº 314. Escolha de autoridades.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem. Só para declarar voto favorável
à Medida Provisória nº 515, brilhantemente relatada
pelo Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar o pensamento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 314, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
314, de 2011, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Cícero
Lucena, sobre o Ofício nº S/30, de 2011 (nº
384/2011, na origem), do Superior Tribunal de
Justiça, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação de José Lázaro Alfredo
Guimarães para exercer e compor o Conselho
Nacional do Ministério Público, nos termos do
inciso IV do art.130-A da Constituição Federal,
como membro do Tribunal Regional Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
para solicitar a V. Exª que faça com que seja apreciado
por este Plenário requerimento de minha autoria, que
está sobre a mesa, propondo uma comissão externa
para representar o Senado Federal na reunião do C40,
a reunião das 40 maiores cidades do mundo, que será
realizada na cidade de São Paulo, do dia 30 de maio
a 3 de junho do corrente ano.
Essa reunião discute as principais questões urbanas e, ao mesmo tempo, os efeitos do clima e sua
mudança no chamado aquecimento global.
As cidades estarão reunidas em São Paulo. É
um encontro realizado no Brasil. São Paulo disputou
com importantes cidades do mundo, entre as quais
podemos citar Amsterdam, Buenos Aires, Bogotá e
Londres, que também já sediou o evento, e é muito
significativo que o Senado, quando estamos discutindo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, se faça
representar nesse importante evento que reunirá as
40 maiores cidades do mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/DEM – TO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora) – Pela ordem, Sr.
Presidente. Gostaria apenas de dar aqui uma grande
notícia: os líderes da Câmara, neste momento, decidiram-se pela votação do relatório de Aldo Rebelo, pela
votação da Emenda nº 164 da oposição. Apenas três
partidos não vão votar a Emenda nº 164, mas praticamente todos os partidos fecharam com o relatório de
Aldo Rebelo e com a Emenda nº 164.
Com certeza, Sr. Presidente, nós teremos paz no
campo, segurança jurídica. Por meio aqui do nosso Senado, todos aqueles que possam estar nos assistindo
comuniquem aos produtores rurais que nós, a partir
de hoje, estamos devedores do Congresso Nacional,
da Câmara dos Deputados no dia de hoje e estaremos
também com o Senado, por trazer de volta a tranquilidade, a paz e a soberania desta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr,. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Pela ordem,
Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, é para que V. Exª determine que, na votação
anterior, meu nome conste da votação. Favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
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O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado. Depois, eu darei a
palavra aos Srs. Senadores.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Está bem,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
Se todos Senadores e Senadoras já votaram,
ninguém mais para votar, vou proclamar o resultado.
Senador Suplicy. (Pausa.)
Senador Lindbergh, está votando, já votou? (Pausa.)
Senador Jorge Viana, já votou?
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vou
votar ainda aqui, Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quem está votando?
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
os demais Senadores votam, eu gostaria de pedir a V.
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Exª, Senador Gim Argello, que consignasse em Ata os
meus votos nas votações anteriores, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr,. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Pediria a V. Exª que
também pudesse registrar na votação anterior a indicação do Dr. Tito Souza do Amaral para o Conselho
Nacional do Ministério Público. Voto favorável.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará voto de V. Exª.
Vou proceder à proclamação do resultado.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 62 Srs. Senadores; e NÃO, 4.
Nenhuma abstenção.
A indicação foi aprovada pelo Senado da República.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Itens nºs 3 e 4, da Câmara, de acordo
com a concordância das Lideranças, nós não votaremos hoje.
São o seguintes os itens:
Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010 - COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23
da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado
Reginaldo Lopes), que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216
da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº
11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos
da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e dá
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passaremos ao Item 5, da proposta de emenda
à Constituição nº 11, apresentada.
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Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, que altera
o procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Parecer nº 255, de 2011, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator:
Senador Aécio Neves. Foi favorável com a
emenda substitutiva que ofereceu com o voto
em separado do Senador José Pimentel.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão, com a votação do calendário para a dispensa de interstício.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está sendo colhida a assinatura dos diversos
líderes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Queria pedir a V. Exª,
ouvido o Plenário, que nós pudéssemos fazer uma inversão de pauta para o Item 6, que ficou suspenso na sessão
anterior, sobre a autorização para o Senado Federal fazer
a filiação à Astral, Associação Brasileira de Televisões e
Rádios do Legislativo. V. Exª tinha uma dúvida com relação
à questão de os funcionários do Senado poderem participar da Diretoria e do Conselho Fiscal da Astral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Essa dúvida desapareceu, e o Item 6 é o primeiro da votação que está sendo submetida.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Ótimo. Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2010
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 67, de 2010, do Senador Flexa
Ribeiro, que autoriza a filiação do Senado Fe-
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deral à Associação Brasileira de Televisões e
Rádios Legislativas e dá outras providências.
Os pareceres são favoráveis de nºs 107
e 108, de 2011, das Comissões de Ciência,
Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática.
Passamos à votação do requerimento do Senador. (Requerimento nº 560, de 2011)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Senadores e Senadoras que aprovarem
permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado oportunamente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o projeto, sem prejuízo do destaque. (Pausa.)
Aprovado.
Os Senadores e Senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação do parágrafo único do art. 3º do projeto
já destacado.
Com a palavra, o Senador Flexa para explicar o
destaque e a votação da emenda que apresentou.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o destaque é apenas para fazer a correção, de forma a
permitir aos servidores do Senado Federal assumirem cargos na Diretoria Executiva e no Conselho
Fiscal da Astral.
Esse é o destaque para a votação em separado
do art. 3º do Projeto de Resolução nº 67.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer de V. Exª é pela rejeição do dispositivo.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – É
pela supressão do art. 3º.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela rejeição.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão o parecer do Relator pela rejeição da matéria.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem a rejeição permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada, rejeitada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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PARECER Nº 316, DE 2011
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
nº 67, de 2010.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 67, de 2010, que autoriza
a filiação do Senado Federal à Associação Brasileira
de Televisões e Rádios Legislativas (Astral) e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de maio de
2011.

ANEXO AO PARECER Nº 316, DE 2011
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2011
Autoriza a filiação do Senado Federal à
Associação Brasileira de Televisões e Rádios
Legislativas (Astral) e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É autorizada a filiação do Senado Federal
à Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (Astral).
Art. 2º É autorizado o pagamento das anuidades
pertinentes à Astral, a título de contribuição corrente,
cuja liberação somente será efetuada mediante apresentação dos seguintes documentos:
I – comprovantes de regularidade junto à Fazenda Nacional, à Previdência Social e ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
II – estatuto da associação em vigência, devidamente registrado;
III – ata da eleição da Diretoria Executiva, devidamente registrada;
IV – ata da fixação do valor da anuidade, devidamente registrada;
V – plano das atividades da associação para o
ano em exercício.
Art. 3º O Presidente do Senado Federal designará, para cada legislatura, parlamentar que integrará,
como membro, o Conselho Superior da Astral, bem
como servidor ocupante de cargo efetivo, lotado na
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Secretaria Especial de Comunicação Social, para representar esta Casa Legislativa perante as Assembleias Gerais da Associação.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução correrão a conta de dotação específica
consignada no orçamento do Senado Federal.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final.
Sem objeção, aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria
a V. Exª que votasse um requerimento de minha autoria que pede o reexame do PLC nº 01, porque há um
consenso entre os líderes de que precisa ser melhor
definida a redação. Então, a volta para a Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Presidente.
No mesmo sentido do Senador Demóstenes,
considero fundamental , Exª, nós termos um debate
mais detalhado do PLC nº 01, de autoria do Deputado Sarney Filho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fora do microfone) – ...acordo com a solicitação
das lideranças da maioria e da maioria da Casa. Para
a próxima votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 7:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 166, DE 2008
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2008, do Deputado Zezéu Ribeiro,
que dispõe sobre o acesso à informação de
valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura e dá outras
providências.
Parecer sob nº 232, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
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Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE
LEI DA CÂMARA N° 166, DE 2008
(n° 696, de 2003, na. Casa de origem).
Altera a Lei n° 8.159, de 8 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política nacional de
arquivos públicos e privados, para dispor sobre
o acesso à informação de valor didático por
alunos e professores nas áreas de engenharia e arquitetura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o acesso à informação de valor didático por alunos e professores nas
áreas de engenharia e arquitetura, com o objetivo de
contribuir para a formação técnica e cultural indispensável ao exercício dessas profissões.
Art. 2º A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo VI:
“CAPÍTULO VI
Do Acesso à Informação de Valor Didático nas
Áreas de Engenharia e Arquitetura
Art. 24-A. Os Órgãos da administração pública
direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, bem como as entidades autárquicas, fundações, empresas públicas e sociedades de economia
mista, são obrigados a manter arquivos de informações
referentes às obras públicas projetadas ou executadas
sob sua responsabilidade.
Parágrafo único. Os arquivos previstos no caput
devem conter cópia dos estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos, desenhos, especificações
técnicas, memoriais descritivos, memoriais de cálculo
de estruturas e instalações, orçamentos e relatórios de
impacto ambiental, quando for o caso, sem prejuízo de
outras informações previstas em regulamento.
Art. 24-B. O acesso aos arquivos previstos no art.
24-A é franqueado aos alunos e aos professores de engenharia e de arquitetura, na forma do regulamento.
Art. 24-C. As instituições de ensino e pesquisa
nas áreas de engenharia e arquitetura podem solicitar
cópia das informações referentes às obras públicas de
interesse didático.
§ 1º Quando se tratar de instituição pública de
ensino e pesquisa, o custo das cópias fornecidas na
forma do caput deve ser coberto pelo órgão ou entidade cedente.
§ 2º A documentação fornecida gratuitamente,
nos termos deste artigo, deve ser mantida pelas insti-
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tuições de ensino e pesquisa em acervos acessíveis
ao público em geral.
Art. 24-D. As obras de simples manutenção, as
reformas de pequeno porte e as edificações que, por
razão de segurança da sociedade e do Estado, requeiram sigilo, na forma do regulamento, ficam excluídas das determinações previstas nos arts. 24-A,
24-B e 24-C.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 8:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2011 (nº 5.549/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região,
MT, e dá outras providências.
O parecer é favorável, sob nº 159, de
2011, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques. .
Não foram oferecidas emendas perante a
Mesa.
Discussão do projeto.
Sem oradores, encerrada a discussão.
Votação.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
E será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2011
(Nº 5.549/2009, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do Tribunal Regional do
Trabalho da 23º Região (MT) e dá outras providências.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º São criadas na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no Estado de Mato Grosso, 5 (cinco) Varas do Trabalho, assim distruibuídas:
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I – na cidade de Campo Novo dos Parecis, 1
(uma) Vara do Trabalho(1ª);
II – na cidade de Juara, 1 (uma) Vara do Trabalho (1ª);
III – na cidade de Sinop, 1 (uma) Vara do Trabalho (2ª);
IV – na cidade de Tangará da Serra, (uma) Vara
do Trabalho (1ª).
Art. 2º As Varas do Trabalho criadas por esta Lei
serão implantadas pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 23ª Região, na medida das necessidades do serviço e da disponibilidade de recursos orçamentários,
em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da
Constituição Federal.
Art. 3º São acrescidos aos Quadros de Juiz e de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 23ª Região, os cargos efetivos, cargos em comissão
e as funções comissionadas constantes dos Anexos I,
II, III e IV desta Lei.
Parágrafo único. Os cargos efetivos, cargos em
comissão e funções comissionadas referidos no caput
deste artigo serão providos gradativamente na forma
da lei, na medida das necessidades do serviço e da
disponibilidade de recursos orçamentários em consonância com o disposto no § 1º do art. 169 da Constituição Federal e proporcionalmente ao número de Varas
do Trabalho implantadas.
Art. 4º Cabe ao Tribunal Regional do Trabalho da
23ª Região, mediante ato próprio, estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho criadas por esta Lei.
Art. 5º Os recursos financeiros decorrentes da
execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região no orçamento geral da União.
Art. 6º A criação dos cargos e funções prevista
nesta Lei fica condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com
a respectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos termos do § 1º do
art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos e funções, o saldo
da autorização e das respectivas dotações para seu
provimento deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados criados e providos.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Demóstenes Torres.
Com a palavra, Senador.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador) – Eu peço a V. Exª
que retire novamente de pauta, porque ainda precisamos
encontrar um caminho junto com o Ministério da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido, e a matéria volta à pauta
noutra ocasião.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação de acordos internacionais.
Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 255, de 2010 (nº
736/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado entre a República
Federativa do Brasil e a República do Panamá
sobre a Transferência de Pessoas Condenadas
ou Sujeitas a Regimes Especiais, assinado na
Cidade do Panamá, em 10 de agosto de 2007.
O parecer é favorável.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem o
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2010
(Nº 736/2008, na Câmara dos Deputados)
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Condenadas ou Sujeitas a Regimes Especiais, assinado na Cidade do Panamá, em 10
de agosto de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado entre a
República Federativa do Brasil e a República do Panamá sobre Transferência de Pessoas Condenadas ou
Sujeitas a Regimes Especiais, assinado na Cidade do
Panamá, em 10 de agosto de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 636, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 636, de 2010 (nº
2.403/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre a Criação e a
Implementação de um Sistema de Credenciamento de Cursos de Graduação para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica
dos Respectivos Diplomas no Mercosul e Estados Associados, adotado em San Miguel de
Tucumán, em 30 de junho de 2008, por meio
da Decisão CMC nº 17/08, no âmbito da XXXV
Reunião do Conselho do Mercado Comum.
O parecer é favorável, da Comissão de Relações
Exteriores.
Foi Relator o Senador Cristovam Buarque.
Discussão, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação.
Senadoras e Senadores, aprovando, o projeto
será declarado aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 636, DE 2010
(Nº 2.403/2010, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a República
do Panamá sobre Transferência de Pessoas

Aprova o texto do Acordo sobre a Criação e a Implementação de um Sistema de
Credenciamento de Cursos de Graduação

* A íntegra do texto do tratado encontra-se publicada no DSF de
23-4-2010.

* A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de
27-11-2010.
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para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica dos Respectivos Diplomas
no Mercosul e Estados Associados, adotado
em San Miguel de Tucumán, em 30 de junho
de 2008, por meio da Decisão CMC nº 17/08,
no âmbito da XXXV Reunião do Conselho do
Mercado Comum.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre a
Criação e a Implementação de um Sistema de Credenciamento de Cursos de Graduação para o Reconhecimento Regional da Qualidade Acadêmica dos
Respectivos Diplomas no Mercosul e Estados Associados, adotados em San Miguel de Tucumán, em 30
de junho de 2008, por meio da Decisão CMC
nº 17/08, no âmbito da XXXV Reunião do Conselho do Mercado Comum.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 640, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 640, de 2010 (nº
1.677/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da
Bolívia e a República do Chile, aprovado pelo
Conselho de Ministros do Mercosul, em Buenos Aires, em 18 de fevereiro de 2002.
O parecer é favorável, sob nº 280, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.
Vamos discutir o projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, vamos proceder à votação.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 640, DE 2010
(nº 1.677/2009, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Assistência
Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da
Bolívia e a República do Chile, aprovado pelo
Conselho de Ministros do Mercosul, em Buenos Aires, em 18 de fevereiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os
Estados Partes do Mercosul, a República da Bolívia
e a República do Chile, aprovado pelo Conselho de
Ministros do Mercosul, em Buenos Aires, em 18 de
fevereiro de 2002.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art.2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 641, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 641, de 2010 (nº
2.405/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre o Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do
Mercosul, feito em Belo Horizonte, em 16 de
dezembro de 2004, com as correções contidas
no texto da Fé de Erratas ao Acordo, assinado
em 28 de junho de 2007.
O parecer é favorável, da Comissão de
Relações Exteriores, sendo Relator o Senador
Luiz Henrique. (Pausa.)
Sem discussão, não havendo oradores, está encerrada a discussão.
Em votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
* A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de
27-11-2010.
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(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 641, DE 2010
(Nº 2.405/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Tráfico
Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do
Mercosul, feito em Belo Horizonte, em 16 de
dezembro de 2004, com as correções contidas
no texto da Fé de Erratas ao Acordo, assinado
em 28 de junho de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Tráfico Ilícito de Migrantes entre os Estados Partes do
Mercosul, feito em Belo Horizonte, em 16 de dezembro
de 2004, com as correções contidas no texto da Fé de
Erratas ao Acordo, assinado em 28 de junho de 2007.
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2011 (nº
2.546/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos Mexicanos sobre a Concessão
de Autorização de Trabalho para Dependentes
de Agentes Diplomáticos, Funcionários Consulares e Pessoal Técnico e Administrativo de
Missões Diplomáticas e Consulares Acreditados no outro País, celebrado em Brasília, no
dia 23 de julho de 2009.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
Vou submeter à votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
* A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de
27-11-2010.
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(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2011
(Nº 2.546/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo dos Estados Unidos Mexicanos sobre a Concessão de Autorização de Trabalho
para Dependentes de Agentes Diplomáticos,
Funcionários consulares e Pessoal Técnico e
Administrativo de Missões Diplomáticas e Consulares Acreditados no outro país, celebrado
em Brasília, em 23 de junho de 2009.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Estados Unidos Mexicanos sobre a Concessão de
Autorização de Trabalho para Dependentes de Agentes Diplomáticos, Funcionários Consulares e Pessoal
Técnico e Administrativo de Missões Diplomáticas e
Consulares Acreditados no outro país, celebrado em
Brasília, em 23 de julho de 2009.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Última matéria constante da pauta
Item 15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 75, de 2011 (nº 2.643
/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Convenção sobre Garantias
Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e do Protocolo à Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre
Equipamentos Móveis Relativo a Questões
Específicas ao Equipamento Aeronáutico, ambos concluídos na Cidade do Cabo, em 16 de
novembro de 2001, bem como o Ato Final da
Conferência Diplomática para a Adoção da
Convenção e do Protocolo e as declarações
que o Brasil deverá fazer quando aderir à Convenção e ao Protocolo.
* A íntegra do texto do acordo encontra-se publicada no DSF de
18-2-2011.
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Parecer favorável, sob nº 236, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tendo
como Relator o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana,
para encaminhar a votação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão
do orador.) – Penso que este é um momento muito especial para o Senado, depois de 10 anos de um acordo
assinado, um acordo internacional da maior importância.
Este Plenário aprecia uma matéria da maior relevância, tendo em vista que o Brasil inteiro hoje discute
os transportes aéreos, a presença das empresas aéreas nos aeroportos, o aumento do número de passageiros, que é uma conquista do povo brasileiro. Com
essa decisão do Senado, nós teremos uma facilitação,
por parte das empresas aéreas, na aquisição de equipamentos, tendo em vista que nós estamos alterando,
de maneira significativa, as garantias necessárias para
a aquisição desses equipamentos.
Então, gostaria de encaminhar pela aprovação
desta matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerro a discussão e submeto o acordo à
deliberação do Plenário.
Senadoras e Senadores que o aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 75, DE 2011
(Nº 2.643/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da Convenção sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e do Protocolo à Convenção sobre
Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis Relativos a Questões Específicas
ao Equipamento Aeronáutico, ambos concluídos
na Cidade do Cabo, em 16 de novembro de 2001,
bem como o Ato Final da Conferência Diplomática
para a Adoção da Convenção e do Protocolo e
as declarações que o Brasil deverá fazer quando
aderir à Convenção e ao Protocolo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam aprovados os textos da Convenção
sobre Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos Móveis e do Protocolo à Convenção sobre
* A íntegra dos textos da convenção encontra-se publicada no DSF
de 3-5-2011.

Maio de 2011

Garantias Internacionais Incidentes sobre Equipamentos
Móveis Relativos a Questões Específicas ao Equipamento Aeronáutico, ambos concluídos na Cidade do Cabo,
em 16 de novembro de 2001, bem como o Ato Final da
Conferência Diplomática para a Adoção da Convenção e
do Protocolo e as declarações que o Brasil deverá fazer
quando aderir à Convenção e ao Protocolo.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos textos, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Temos vários requerimentos de tramitação
conjunta e de audiência de outras comissões.
Do Senador Delcídio do Amaral sobre o projeto
nº 510; nº 515, da Senadora Lúcia Vânia; nº 526, do
Senador Romero Jucá; nºs 539 e 540, da Senadora
Marisa Serrano, todos de 2011.
E os Requerimentos nºs 384, do Senador Paulo Davim; 415, da Senadora Gleisi Hoffmann; 480, do
Senador Valdir Raupp; nº 483, do Senador Vital do
Rêgo; nºs 538 e 545, do Senador Romero Jucá; 541,
do Senador José Agripino; e nº 544, do Senador Humberto Costa.
A votação pode ser em globo, e a Ata registrará
individualmente cada um dos requerimentos.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
São os seguintes os requerimentos aprovados:
Item 16:
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2011
Requerimento nº 384, de 2011, do Senador Paulo Davim, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 99,
de 2010, com o Projeto de Lei do Senado nº
65, de 2010, que já se encontra apensado ao
Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2009, por
regularem a mesma matéria (altera a lei que
trata de parcelamento do solo urbano).
Os Projetos de Lei do Senado nº 16, de 2009 e
65, de 2010, perdem o caráter terminativo.
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de
Assuntos Econômicos; de Serviços de Infraestrutura; de
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; e de Desenvolvimento Regional e Turismo.
Item 17
REQUERIMENTO Nº 415, DE 2011

Item 18
REQUERIMENTO Nº 480, DE 2011
Requerimento nº 480, de 2011, do Senador Valdir Raupp, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 54, de
2008, com o Projeto de Lei do Senado nº 346,
de 2009, por regularem matéria correlata (contribuição de PIS/PASEP/COFINS/IPI na Área
de Livre Comércio de Guajará-Mirim -RO).
As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo; e, nos termos do art. 49, I, do Regimento
Interno, vão à de Assuntos Econômicos.
Item 19
REQUERIMENTO Nº 483, DE 2011
Requerimento nº 483, de 2011, do Senador Vital do Rêgo, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 16,
de 2010, com o Projeto de Lei do Senado nº
166, de 2007, que já se encontra apensado
aos Projetos de Lei do Senado nºs 629 e 630,
de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; e 256, de 2009,
por regularem matéria correlata (distribuição
de royalties).
Os Projetos de Lei do Senado nºs 166, 629 e 630,
de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,
362, 458, de 2008; e 256, de 2009; perdem o caráter
terminativo e passam a tramitar em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010.
As matérias vão ao exame das Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e

18317

Fiscalização e Controle; de Assuntos Sociais; de Educação, Cultura e Esporte; de Constituição, Justiça e
Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Serviços
de Infraestrutura.
Item 20

Requerimento nº 415, de 2011, da Senadora Gleisi Hoffmann, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 5, de 2003; 200, de 2004; e 314, de 2005,
por regularem a mesma matéria (reajuste do
salário-mínimo).
Os Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003;
200, de 2004; e 314, de 2005, passam a tramitar em
conjunto, vão à Comissão de Assuntos Sociais; e, nos
termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
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REQUERIMENTO Nº 510, DE 2011
Requerimento nº 510, de 2011, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 2009,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos (proíbe a cobrança
adiantada sobre serviço a ser prestado).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno,
à de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Item 21
REQUERIMENTO Nº 515, DE 2011
Requerimento nº 515, de 2011, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 439, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Serviços de Infraestrutura (informações
sobre as obras públicas).
Uma vez que já se encontra instruída pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, a matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; seguindo, posteriormente,
à de Serviços de Infraestrutura; e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, vai à de Assuntos Econômicos.
Item 22
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2011
Requerimento nº 526, de 2011, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 40, de 2010, além
das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos (incentivos fiscais para
desenvolvimento regional).
A matéria volta à Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, seguindo, posteriormente, à de
Assuntos Econômicos; e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, vai à de Assuntos Sociais.
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Item 23

de 2008, com o Projeto de Lei do Senado nº
111, de 2008, por regularem matérias correlatas (acessibilidade das pessoas portadoras
de necessidades especiais).

REQUERIMENTO Nº 538, DE 2011
Requerimento nº 538, de 2011, do Senador
Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 74 e 94, de
2007; 364, de 2008; e 12, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado nºs 470 e 681, de 2007;
138 e 465, de 2008, que já se encontram apensados, por tratarem de matéria correlata (deduções no cálculo do imposto de renda).

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Assuntos Sociais; de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
de Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, à Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa.
Item 27

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão
ao exame das Comissões de Assuntos Sociais; de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art. 49, I, do
Regimento Interno, vão à de Assuntos Econômicos.

REQUERIMENTO Nº 544, DE 2011
Requerimento nº 544, de 2011, do Senador Humberto Costa, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nºs 467, de 2003; 46, 242, 568, de 2009; 18
e 81, de 2010; e 98, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado nºs 300, de 2004; 105,
147, 292 e 365, de 2007, que já se encontram
apensados, por regularem matérias correlatas
(Imposto de Renda).

Item 24
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2011
Requerimento nº 539, de 2011, da Senadora Marisa Serrano, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 17, de 2011, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (regulamenta o ingresso
de estagiários na Administração Pública).
A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, seguindo, posteriormente, nos termos do
art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Item 25
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2011
Requerimento nº 540, de 2011, da Senadora
Marisa Serrano, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 100, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e
Esporte (arrecadação de direitos autorais).
A matéria volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; seguindo, posteriormente, à de
Educação, Cultura e Esporte; e, nos termos do art.
49, I, do Regimento Interno, à de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
Item 26
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2011
Requerimento nº 541, de 2011, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 24,
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As matérias passam a tramitar em conjunto, vão
ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; de Direitos Humanos e Legislação Participativa; de Assuntos Sociais, e, nos termos do art. 49,
do Regimento Interno, à de Assuntos Econômicos.
Item 28
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2011
Requerimento nº 545, de 2011, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs
4, 589 e 590, de 2007; 174, 181, 240, 449 e
463, de 2008; 45, 277, 305, 347, 380 e 510,
de 2009; 160 e 197, de 2010, por regularem
matérias correlatas (isenção do IPI).
As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame das Comissões de Educação, Cultura
e Esporte; de Relações Exteriores e Defesa Nacional; de Serviços de Infraestrutura; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de
Agricultura e Reforma Agrária; de Assuntos Sociais;
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Vou submeter ao Plenário o Requerimento feito pelos Líderes sobre o calendário especial para a
Proposta de Emenda à Constituição de nº 11, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador José
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Sarney, que altera o procedimento de apreciação das
medidas provisórias pelo Congresso Nacional.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem
revisão do orador.) – Eu gostaria de pedir, em nome
da Bancada do PT e do Bloco, se possível, que nós
transferíssemos essa votação para um outro dia.
Nós temos uma divergência em relação ao acordo
que foi feito e gostaríamos de ter um tempo, no sentido
de tentar construir alguma saída alternativa.
Eu pediria a V. Exª, se possível, que não fizéssemos agora essa votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Não havendo acordo, manifestando-se o Líder
do PT, e de acordo com o Regimento de que essa dispensa de interstício só poderá ser feita pela totalidade
dos Líderes.
Sendo assim, V. Exª será atendido.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
29
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
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30
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Vamos voltar à lista de oradores.
A Senadora Angela Portela é a primeira oradora.
O Senador Anibal Diniz trocou com a Senadora
Angela Portela.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Antes de dar a palavra ao Senador Aníbal Diniz, quero comunicar que a Presidência recebeu, em
resposta ao Ofício nº 463, o Ofício nº 56, do Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão do
Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle, solicitando que constem matérias sobre
meio ambiente da pauta dos trabalhos legislativos do
Senado, nos dias 6 a 10 de junho, em razão da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5
de junho, do corrente.
Dessa forma, a Mesa determinou à SecretariaGeral que relacionasse, de acordo com a nossa orientação de votação temática, os assuntos relacionados
pela Comissão do Meio Ambiente.
É o seguinte o ofício:
Of. Nº 56/2011/CMA
Brasília, 23 de maio de 2011.
Assunto: Pauta temática – Semana do Meio Ambiente
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me
ao Ofício OF. nº 463/2011, de 15 de abril do corrente,
em que Vossa Excelência solicita sugestões de pautas temáticas sobre matérias em termos prioritários
ao País.
Nesse sentido, considerando que no dia 5 de
junho vindouro comemora-se o Dia Mundial do Meio
Ambiente, proponho a Vossa Excelência que a semana
de trabalhos legislativos do Senado Federal, nos dias 6
a 10 de junho do corrente, seja dedicada ao tema Meio
Ambiente, tendo como base as matérias constantes no
levantamento realizado pela Secretaria-Geral da Mesa,
incluindo como anexo do mencionado ofício.
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Atenciosamente, _ Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Com a palavra o Senador Aníbal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, José Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, pessoas que
nos acompanham pela Internet e cidadãos que nos
acompanham nas galerias, hoje, a bancada do Partido dos Trabalhadores teve uma agenda ultraespecial,
uma conversa, um almoço conversa com o ex-Presidente Lula.
Esse encontro com o ex-Presidente Lula foi muito
interessante. Uma pessoa sempre otimista com o Brasil,
com as possibilidades do nosso País, o ex-Presidente
está sendo um autêntico motivador da equipe do atual
Governo, porque a Presidenta Dilma está conduzindo
com total firmeza o nosso País, e a equipe de Governo
está conseguindo dar conta do recado, no sentido de
manter o País exatamente no trilho iniciado pelo Presidente Lula durante os seus oito anos de Governo.
O Presidente Lula esbanjou otimismo e tentou
fazer o mesmo conclamando a bancada do Partido dos
Trabalhadores, a bancada de Senadores... Ele fará o
mesmo com a bancada dos Deputados Federais e também irá se reunir com as lideranças partidárias desta
Casa. O objetivo principal é mostrar que temos muito
a comemorar, que o Brasil tem muito a comemorar e
vive um momento histórico muito especial.
Estamos nos preparativos da Copa do Mundo
de 2014 e também das Olimpíadas de 2016, que serão sediadas pelo Brasil. Esses eventos vão mostrar
o Brasil para o mundo. Também a Rio +20 será um
momento muito especial de discussão do equilíbrio
do Planeta a partir da produção sustentável, com o
que o Brasil tem muito a contribuir. Temos mais é que
testemunhar essa capacidade de o Brasil se mostrar
ao mundo como alternativa nesse momento, quando a
população do mundo, a população do Planeta está tão
carente de aumento de produção e, ao mesmo tempo,
de sustentabilidade, o Brasil pode dar uma resposta
efetiva contribuindo para o aumento da produção com
tecnologias avançadas. Isso é buscar uma sociedade
sustentável, é buscar uma sustentabilidade planetária,
e o Brasil pode, sim, dar uma grande contribuição.
Nesse sentido, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, vale a pena a gente refletir sobre a entrevista do
Secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, em que pede uma reflexão especial sobre
o Código Florestal, que deverá ser votado nos próximos dias no Congresso Nacional, primeiro, na Câmara
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e, depois, virá para apreciação, reflexão e aprovação
do Senado.
O Secretário José Antônio Aleixo afirma que há
uma disputa irracional entre ambientalistas e ruralistas
na elaboração do Código Florestal, que poderá ser votado esta semana no Congresso. Na sua avaliação, se
qualquer um dos dois grupos, sejam ambientalistas ou
ruralistas, vencer, o Brasil sairá perdendo. Ele defende o
uso da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento
em todas as áreas, mas lamenta que as discussões em
torno do projeto tenham como prioridade as posições
partidárias, e não o equilíbrio entre a produção rural
e a preservação do meio ambiente.
Vale a pena ressaltar, Srs. Senadores, que a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a
Embrapa e a comunidade científica, esteve na nossa
Comissão de Agricultura – com reflexos na Comissão
de Meio Ambiente –, onde tratou da importância de
olharmos para as ciências e para a tecnologia no sentido de permitir que a discussão do Código Florestal
nos leve a responder positivamente ao desafio que é
feito ao Brasil no momento. Nós temos que aumentar,
sim, a nossa produção, porque não podemos deixar
de levar em conta a importância da nossa balança comercial positiva, alcançada a partir da produção agropecuária. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fazer
uma discussão simplista e abrir muitas exceções na
discussão e na construção do novo projeto do Código
Florestal, fazendo tantas concessões que esse deixe
de ser um Código Florestal para ser apenas um código
em defesa do agrobusiness.
Temos, sim, de lutar e defender os nossos pontos
de vista, mas sempre na busca do equilíbrio. E o Senado Federal está sendo chamado, tão logo essa matéria
passe na Câmara dos Deputados, a se posicionar com
todo o equilíbrio peculiar desta Casa, que é uma Casa
de equilíbrio, no sentido de buscar o melhor caminho
para o Brasil. E o melhor caminho para o Brasil, sem
dúvida, é o caminho do equilíbrio.
Nós temos de criar as condições para que o Brasil continue sendo o protagonista, continue liderando,
continue aumentando a sua produtividade. Mas, ao
mesmo tempo, temos de dar uma resposta positiva
no sentido de preservar as nossas florestas e dar uma
resposta científica e tecnológica, porque a proteção da
nossa floresta amazônica é algo fundamental também
para o equilíbrio do Planeta. E uma responsabilidade
à qual estamos sendo chamados, da qual não podemos nos furtar.
O Secretário da SBPC, José Antonio Aleixo, faz
algumas críticas às alterações propostas pelo Deputado Aldo Rebelo, e queremos, solidariamente, fazer
também essa reflexão, de maneira que busquemos
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algum modo de encontrar o equilíbrio. Ele diz que as
alterações do Deputado são feitas muito rapidamente.
Quando resolveram votar na Câmara, viram que havia
alterações que não constavam do acordo partidário.
O Código de 1965 precisa de atualização, mas
essa proposta está muito longe de resolver o problema
de produtores e ambientalistas. Apenas os jurídicos,
mais diretamente os crimes ambientais, é que têm encontrado algum tipo de resposta.
Se o substitutivo fosse rejeitado, a agricultura
iria sofrer. Por outro lado, se for aprovado, haverá problema para a conservação das nossas paisagens. Se
houver essa disputa irracional, não importa qualquer
um dos dois lados que venha a vencer, quem perde
é o Brasil.
Este assunto é trazido na tribuna do Senado,
neste momento, exatamente porque nós teremos de
aprofundar essa reflexão sobre o Código Ambiental.
Estivemos na semana passada com o Ministro
Mercadante, de Ciência e Tecnologia, numa agenda
muito proveitosa, no Estado do Acre. E parece, por
todos os aspectos sobre os quais a gente reflete, que
sempre tem uma proximidade muito grande entre a
preservação ambiental e a importância do nosso avanço tecnológico.
O Acre é um Estado que tem dado um exemplo
muito importante na preservação ambiental, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida das
pessoas, preservando as nossas florestas. Mas não
vamos lograr sucesso nesse intento se não contarmos com o apoio decidido para avançar em termos
de tecnologia.
A nossa Zona de Processamento de Exportação
precisa de investimentos, e hoje a gente sabe que
tem a solidariedade, o apoio do Ministro de Ciência e
Tecnologia, Aloizio Mercadante, que esteve presente,
viu o esforço do Governo do Acre e se propôs a nos
ajudar a dar um salto de qualidade. Dar um salto de
qualidade é fazer com que todo o projeto desenvolvido
até aqui, que fez com que o Acre fosse uma referência
em termos de modelo de desenvolvimento, possa receber um incremento para ter os avanços tecnológicos
que permitam produzir mais em melhores condições,
garantir maior sustentabilidade e, ao mesmo tempo,
melhores condições de vida para as pessoas.
O projeto do Acre tem o objetivo claro de fazer
com possamos ter uma economia de baixo carbono e
de alta inclusão social. Para isso, nós temos que associar preservação ambiental, proteção das nossas
florestas, mas precisamos de muito avanço tecnológico, precisamos produzir tecnologias que permitam
melhores condições de vida para as pessoas e muito
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mais oportunidades para os nossos jovens. Isso vale
para o setor produtivo também.
Quando o Governador Tião Viana faz um investimento forte e decidido para fortalecer a piscicultura, ele
está procurando, com muita correção, dar uma resposta
positiva a esse desafio, no sentido de produzir mais,
mas sempre com foco na sustentabilidade.
A piscicultura está se mostrando uma possibilidade real no Estado do Acre e em outros Estados
da Amazônia. O Estado do Acre está liderando esta
discussão neste momento e está se tornando uma
referência, o endereço da piscicultura na Amazônia,
justamente porque a gente está tentando associar alta
tecnologia com os aspectos culturais do povo do Acre,
que é um povo que já tem toda uma prática de piscicultura. E isso tudo se soma a esse esforço de que é
possível produzir mais e melhor, é possível aumentar
a condição de produção de alimentos no Brasil, mas
sempre preocupado com a sustentabilidade.
Vamos ter que nos debruçar com todo o respeito
e com toda a atenção a essa questão do código florestal. Vamos ter que buscar, sim, os mecanismos que
permitam o fortalecimento da tecnologia, para que a
gente aumente a nossa produtividade agrícola no Brasil. Mas não podemos tirar o foco do desafio maior que
é o desafio da sustentabilidade.
O Brasil está sendo fortemente cobrado exatamente porque tem muito a oferecer. Só se cobra daquele que pode oferecer. O Brasil é uma referência em
termos de sustentabilidade e pode levar ao mundo esse
exemplo, se a gente puder fazer uma imediação, aqui
no Senado, e ter um novo Código Florestal que seja
um exemplo de preservação ambiental e, ao mesmo
tempo, possa sim, dar as condições para um aumento
de produtividade sem agressão ao meio ambiente.
É nesse sentido que a sociedade científica se
posiciona e nós, aqui no Senado, vamos ter que usar
muito das referências científicas para nortear as nossas decisões. Ainda que demore um pouco mais, ainda
que se tenha que estender um pouco mais, tanto nas
comissões quanto aqui no plenário, o fundamental é
que tenhamos uma proposta de um novo Código Florestal que seja compatível com os desafios atuais, quais
sejam, os desafios da sustentabilidade do Planeta. O
Brasil, o Acre e os Estados Amazônicos são fortemente
cobrados para apresentar a melhor resposta.
Tenho certeza de que nós, Senadores, independentemente das cores partidárias, independentemente do segmento produtivo a que pertençamos, temos
condições, sim, de encontrar uma saída que seja boa
para o Brasil, porque a nossa responsabilidade é com
o Brasil do presente e, fundamentalmente, com o Brasil do futuro. Nós não podemos nos esquecer de que
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temos uma obrigação com o pacto de gerações, que é
garantir às gerações futuras um Planeta tão habitável
quanto o que temos na atualidade. Para isso, temos
de nos preocupar, sim, com a preservação da nossa
floresta e temos de criar todas as condições para que
sustentabilidade ambiental seja assegurada.
Tenho certeza de que nós haveremos de encontrar um caminho para compatibilizar esses interesses
e as necessidades, tanto no sentido de aumentar a
produção quanto no sentido de assegurar a sustentabilidade ambiental, que é a garantia de vida com qualidade para as futuras gerações.
Tenho certeza de que todos nós, Senadores, teremos orgulho de assinar este momento histórico que
o Brasil está vivendo, com o Código Florestal que seja
compatível com os desafios do momento.
Muito obrigado, Srª Presidenta Vanessa. Tenho
certeza de que vamos construir um bom caminho de
negociação aqui na discussão do Código Florestal.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelas Sras.
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, e Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário, sucessivamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Anibal, pelo pronunciamento.
Dando continuidade à relação das Senadoras e
dos Senadores inscritos, convido agora para fazer uso
da palavra, inscrito pela Liderança do seu partido, o
PMN, o Senador Sérgio Petecão, do Estado do Acre.
V. Exª dispõe de até cinco minutos na tribuna.
Senador Petecão, um segundinho, antes de V.
Exª iniciar. Já expirou o nosso tempo regimental da
sessão e, portanto, prorrogamos a nossa sessão por
mais uma hora. Com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Presidenta Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores e Srªs Senadoras que
ainda estão presentes na sessão de hoje, dois temas
me trazem à tribuna nesta noite de hoje.
Primeiro, eu gostaria de falar da nossa ida até o
Estado de Santa Catarina, para ser mais preciso à cidade de Florianópolis, que acolheu o grande Encontro
Nacional da Unale – União Nacional dos Legislativos
Estaduais.
Quando Deputado Estadual, tive a oportunidade
de fazer parte da Unale, que é uma entidade em que
consegui fazer grandes amigos.
Foi um encontro bastante proveitoso. Realizamos
grandes debates que estão na ordem do dia da discus-
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são da política nacional e contamos com palestrantes
internacionais. Para a nossa felicidade, o encontro
culminou com a eleição de um acriano – na verdade,
é um gaúcho que fez a opção de morar no Acre –, o
Deputado Estadual José Luís Tchê. Tchê, como nós o
conhecemos no Estado, é o atual Presidente da Unale.
Isso para nós é muito gratificante.
É uma entidade que, hoje, é composta por mais
de mil Deputados – para ser preciso, são 1.059 Parlamentares. A Unale busca, entre os seus pleitos para
os Deputados Estaduais, o seu aumento, o seu poder
de legislar, porque, hoje, o Parlamento Estadual passa por situações muito difíceis, e nós sabemos que os
problemas acontecem nos Municípios e nos Estados.
Então, nós achamos que é uma reivindicação muito justa e vamos procurar – coloquei-me à disposição neste
nosso mandato de Senador – interagir com a Unale,
interagir com os Deputados Estaduais, para que possamos fazer um trabalho conjunto aqui no Senado.
Nós entendemos que o mandato do Parlamentar
Estadual é de fundamental importância para a democracia do nosso País e, dentro das nossas possibilidades, vamos fazer tudo para fortalecê-lo.
Então, parabéns ao Tchê, nosso Deputado Estadual, parabéns à Unale, pelo evento maravilhoso,
e parabéns também ao povo catarinense, que nos
acolheu em seu Estado, nesses três dias, da melhor
forma possível.
Outro assunto que trago à tribuna na noite de
hoje, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, diz respeito ao
nosso fuso horário do Acre. E aqui temos a presença
do Senador Delcídio, que estava presidindo a reunião
hoje, reunião conjunta. E eu lamentava para o Senador
Delcídio, que chegou a me dizer que não é praxe que
aconteça aqui no Senado esse tipo de prorrogação que
está havendo por conta deste projeto, o projeto que
trata do fuso horário do Acre aqui no Senado.
E lamento, porque talvez os senhores não saibam a importância que tem este projeto para o povo
acreano. Nós estamos falando de um referendo. O
povo do Acre, Senador Moka, foi às urnas. O povo do
Acre fez opção pelo horário que queria viver. E lá na
CCJ foi feito um acordo, inclusive com a presença do
Líder do Governo, de que nós iríamos dar maior celeridade possível para resolvermos de uma vez por
todas. Porque esta Casa entendeu, inclusive esse é o
entendimento da maioria dos juristas, principalmente
do nosso Estado e juristas desta Casa também, que
no regime democrático não existe instrumento mais
importante que um referendo. E o povo do Acre, por
meio do referendo, disse que queria seu horário de
volta. E aqui nós aceitamos aquele argumento do Senador Pedro Taques, do Senador Demóstenes Torres,
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em que eles diziam que uma lei só poderia ser revogada por outra lei e que no prazo de no máximo 30 dias
nós estaríamos aprovando nas comissões – inclusive
que o projeto seria terminativo na CCJ –, e nós estaríamos encaminhando para a Câmara esta lei votada
e aprovada nesta Casa.
Sinceramente, estou muito decepcionado, porque,
às vezes, alguns Senadores não dão a importância
que este caso merece, não conhecem a importância
que este tema tem para o nosso Estado. Eu ouvia de
alguns colegas que eles não entendem por que esse
referendo não foi apenas homologado pelo Presidente da Casa e entrou em vigor na data que teria que
ser... O Presidente do Senado, o Senador Sarney, teria
apenas que referendar o que já tinha sido decidido no
Acre. Mas, infelizmente, eu não sei quais os interesses
que estão por trás disso. Eu lamento que um projeto
desses, que mexe com a vida de um povo, que lida diretamente com a necessidade das pessoas que estão
lá no Estado, às vezes as pessoas aqui não têm essa
dimensão. Eu, sinceramente, conversava hoje com o
Senador Delcídio sobre isso. Na verdade, ficou para
a próxima terça-feira. E eu queria pedir aqui aos Srs.
Parlamentares... Inclusive teve um pedido de vista da
Senadora Vanessa Grazziotin. Eu conversava com o
Senador Eduardo, do Amazonas, e ele dizia que fez
questão de percorrer alguns municípios, por exemplo,
o Município Boca do Acre, que fica lá na nossa fronteira, e o povo de Boca do Acre não tem esse entendimento da volta do horário antigo. Ora, se o povo do
Amazonas ainda não definiu qual o horário que quer
viver, deixe o Acre resolver o problema dele, até porque esse referendo não caiu do céu, foi fruto de muito
debate lá na Câmara Federal. Essa é uma proposta
do Senador Flaviano Melo. Com muita dificuldade, nós
conseguimos votá-lo na comissão e, quando chega
aqui no Senado, infelizmente, esse não é o entendimento dos Srs. Senadores – dos Srs. Senadores, não,
de uma minoria de Senadores que fica todo o tempo
tentando postergar essa decisão.
Concedo um aparte ao Senador Delcídio do Amaral.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) –
Senador Petecão, primeiro quero registrar que, pela
segunda semana consecutiva, nós tentamos votar na
Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de
Constituição e Justiça e na Comissão de Relações
Exteriores esse projeto do fuso horário. Eu entendo
perfeitamente que não é um assunto simples, é um
assunto complexo. Ele não só envolve o Acre, mas
também envolve o Amazonas e o Pará. Na primeira
tentativa que fizemos, houve um questionamento de
Senadores do Amazonas e também do Pará com re-
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lação a esse projeto, que estava tramitando nas três
comissões. Nós, inicialmente... O Relator, Senador
Luiz Henrique, pertencia às três comissões. Nós o escolhemos, de comum acordo, entre as três comissões.
O Senador Luiz Henrique, na semana passada, no dia
em que iríamos votar, às nove horas da manhã, teve
um problema: houve um atraso, ele chegou atrasado
a Brasília, porque teve problemas com o avião que o
trazia para cá, para o Senado. Nós nomeamos, na ocasião – V. Exª lembra muito bem –, o Senador Ferraço
como Relator ad hoc. A discussão tomou uma dimensão tal que corríamos riscos, o risco inclusive de mexer
no fuso horário de todo o Brasil, e aí todo o Plenário,
conscientemente, cautelosamente e prudentemente,
resolveu adiar para esta semana. Marcamos para às
9h30 de hoje, o Senador Ferraço também não pôde
chegar a tempo, porque também teve problemas para
retornar a Brasília, problemas também com a aviação
comercial, como aconteceu com o Senador Luiz Henrique. E, hoje, mais uma vez, adiamos essa votação.
Eu não podia fazer mais, eu não podia mais empurrar
o início da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, até porque outras comissões iriam funcionar
ao longo do dia de hoje pela manhã. Então, transferimos essa votação para a próxima semana, no mesmo
horário, às 9h30. Falei com o Senador Ferraço hoje.
Muito possivelmente, e vamos estudar uma alternativa para que essa relatoria retorne ao Senador Luiz
Henrique. De tal maneira que o Senado, por meio de
suas três comissões, venha a apreciar essa matéria
por determinação do próprio Presidente Sarney, que,
quando encaminhou, nos solicitou que fosse feita uma
audiência entre as três comissões para, realmente, votar celeremente essa questão. Então, espero que, na
próxima semana, Senador Petecão – entendo os esforços de V. Exª, mas realmente nós tivemos uma série
de contratempos –, venhamos a discutir esse assunto,
que é importante não só para o Acre, para o Pará e o
Amazonas, mas para outras regiões brasileiras também. E espero que, na próxima semana, a gente tenha
oportunidade de fazer um debate mais profundo sobre
fuso horário, até para eliminar algumas distorções que
pautam esse debate, esse discurso. Hoje o mundo se
ajusta em função de várias necessidades, entre elas,
comerciais, empresariais, evidentemente sem deixar
de considerar a questão ambiental e a saúde das pessoas, o conforto das pessoas. Mas eu acredito que, na
próxima terça-feira, nós tenhamos condição de votar
e cumprir com o nosso papel aqui, porque nós temos
essa incumbência. Eu espero que, nessa reunião conjunta da próxima semana, nós tenhamos condição de
votar esse projeto – na próxima terça-feira, às 9h30 da
manhã. Quero agradecer e registrar, Senador Petecão,
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o trabalho que V. Exª tem feito, exatamente para dar
andamento a esse assunto, que é importante.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Concedo um aparte ao Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Petecão, eu fico imaginando o sentimento da
população do Acre, porque este é um assunto, a meu
ver, a meu juízo, que está decidido; é um assunto sobre o qual a população foi às urnas e decidiu que quer
o horário anterior. Aliás, talvez se nós aqui adotássemos, antes de mudar fuso horário, este critério: vamos
mudar fuso horário após uma consulta, por meio de
um plebiscito. E aí eu vejo o esforço que V. Exª faz, na
verdade, para quê? Para que a vontade popular demonstrada nas urnas possa realmente vigorar. É esse
o esforço que faz V. Exª. Agora, eu faço esse aparte
no sentido até, se me permite, de fazer com que a população do Acre entenda que o seu trabalho aqui, dos
Senadores do Acre, é no mesmo sentido. Todo mundo
agora quer a mesma coisa: retornar. Existe, realmente, uma situação, há um projeto de lei e, na verdade,
não está restrito, apenas e tão somente, à questão do
Acre. Aí realmente existem outros Estados, como é o
caso do Amazonas, da Senadora Presidente Vanessa,
e, parece-me, do Pará. Mas eu quero aqui elogiar a
disposição. Agora, Senador, V. Exª que lutou há tanto
tempo, segundo nosso Presidente, Senador Delcídio,
vamos torcer para que, possivelmente, na semana que
vem realmente possamos votar um projeto de lei, que
aí, sim, vai respeitar a opinião e o desejo da maioria
do povo acreano.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol, de Rondônia.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
É uma alegria, Senador Petecão, especialmente fazendo parte da CAE – Comissão de Assuntos Econômicos, quando V. Exª tem defendido lá a vontade
do povo acreano. Nós sabemos que, na questão do
fuso horário, das diferenças de horário do Brasil afora, a exemplo do Estado do Amazonas, do Estado de
Rondônia, outros locais não foram incluídos nesse
projeto. Mas eu quero dizer que a vontade popular
tem que prevalecer. Portanto, V. Exª conte com este
parlamentar na Comissão de Assuntos Econômicos,
para que nós possamos, na próxima semana, como
disse o nosso Presidente Delcídio, o Senador Moka e
demais Senadores, aprovar e devolver a autonomia...
Nós precisamos sim, no meu entendimento, acabar
com o horário de verão neste País. Por que sou a favor
de acabar com esse horário de verão? Porque, infelizmente, cria confusão nos quatro cantos do País. Ao
mesmo tempo, diz-se que economiza energia. Tudo
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bem, está economizando de um lado. Mas é só eliminarmos o desperdício de energia que há em todas as
concessionárias pelo Brasil afora, porque tem Estado
em que é mais de 30%, tem Estado em que é menos
de 30% o desperdício de energia. Louvo o seu discurso,
especialmente quando V. Exª defende o povo do Estado vizinho, de Rondônia. Nós, que temos um trabalho
de integração na Ponta do Abunã. Mando um abraço
para aquele povo que quer também a emancipação,
quer tudo. Quero dizer a V. Exª que conte com este
parceiro, para que possamos, juntos aqui no Senado,
buscar os direitos e as conquistas que são direito do
povo amazônico. Obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Agradeço as palavras do Senador Ivo Cassol.
Na verdade, o que nós estamos querendo é apenas que a vontade do povo acreano seja respeitada.
Quando o Senador Delcídio diz que nós temos um
problema com o Amazonas e o Pará, eu concordo em
parte, porque o povo do Acre... Na verdade, isso começou lá atrás. O Senador Tião Viana deveria ter feito
um plebiscito antes do referendo, para ouvir o povo,
para saber se o povo queria ou não fazer a mudança
de horário. Como esse projeto tramitou lá na Câmara
e aqui no Senado à toque de caixa, não ouviu o povo.
Foi quando houve essa insatisfação generalizada no
Estado. O Deputado Federal Flaviano Melo apresentou essa proposta do referendo. Aí, sim, o povo foi às
urnas, expressou a sua vontade por meio do voto. Entendemos que, na democracia, não existe instrumento
mais democrático do que um referendo.
A nossa vinda à tribuna nesta tarde e noite de
hoje é apenas para pedir, tentar sensibilizar os Senadores que estão nos seus gabinetes nos assistindo ou
que ainda estão no Plenário quanto à importância que
é votar, na próxima terça-feira, esse projeto, que lida
diretamente com a vida dos acreanos.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido para que
possamos, se Deus quiser, na próxima terça-feira...
Concedo um aparte ao Senador Anibal Diniz, do
meu Estado.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Petecão, é importante que V. Exª esteja fazendo esse
pronunciamento e que a gente possa também compartilhar desse assunto, para deixar claro uma coisa
para todos os telespectadores da TV Senado que estão nos assistindo em Rio Branco e em todo o Estado
do Acre. Primeiro de tudo, é fundamental deixar claro
que a vontade do povo está sendo respeitada. O que
acontece é que se passou para a opinião pública, du-

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rante a campanha, que o referendo, por si só, resolveria a situação. Quando chegou o assunto resolvido,
depois do resultado da eleição, percebeu-se que seria
preciso uma regulamentação...
(Interrupção do som.)
A SRª. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa vai dar dois minutos para
que V. Exª conclua o seu pronunciamento.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – É fundamental que a sociedade saiba que se passou durante
a campanha uma ideia de que o plebiscito ou referendo
resolveria a situação automaticamente. Isso não aconteceu. O Governador Tião Viana, assim que foi eleito
no primeiro turno, fez um pronunciamento no sentido
de dizer que não se posicionaria, não faria campanha,
deixaria que a própria população tomasse a decisão. A
população tomou a decisão, e, imediatamente após a
sua posse, o Governador Tião Viana fez um apelo no
sentido de que isso fosse aplicado de imediato, mas
precisávamos de uma regulamentação do Senado
Federal. O Senador Sarney disse que precisaria da
comunicação oficial. Isso tudo aconteceu de acordo
com o trâmite normal aqui no Senado. Então, se decidiu quando...
(Interrupção do som.)
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) –...o Senador Pedro Taques se propôs a fazer esse projeto de
lei para regulamentar a situação, foi algo em comum
acordo com o Senador Petecão, Senador Jorge Viana
e Senador Anibal Diniz. Nós estamos, tanto quanto o
Senador Petecão, querendo que isso seja regulamentado para que a vontade do povo prevaleça. Tenho
certeza de que não dá para a gente ficar passando
a ideia de que há Senador contra a vontade do povo,
porque isso não há no momento. O que a gente quer
é a regulamentação e o respeito a uma instituição que
tem a última palavra sobre esse assunto, que é o Congresso Nacional.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Senador Anibal Diniz, eu agradeço o aparte. Infelizmente o senhor não teve a oportunidade de acompanhar
esse debate lá na Câmara, e os Deputados Federais
que acompanharam sabem a pressão que passaram,
inclusive, para votar contra a decisão do referendo. Eu
acompanhei, junto com o Deputado Fabiano...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Petecão, a Mesa só pede a compreensão de V. Exª porque são vários, muitos, oradores
inscritos, V. Exª já está há 23 minutos na tribuna.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMN – AC) –
Quero agradecer a tolerância da nossa Presidência e
pedir, mais uma vez, aos colegas Senadores que nos
ajudem na votação deste projeto na próxima terça-feira.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Petecão, pela
compreensão de V. Exª. Sabemos que V. Exª queria falar sobre o Código Florestal, mas haverá tempo para
que utilize a tribuna e fale sobre isso.
Senadora Marisa Serrano.
A SRª MARISA SERRANO (Bloco/PSDB – MS)
– Eu gostaria que fosse constatado que, nas votações
anteriores, eu não estava presente, mas, se estivesse,
votaria com o meu partido.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não. Fica registrado o pronunciamento de V. Exª.
Dando continuidade, convido para falar no tempo
de orador inscrito o Senador Vital do Rêgo. (Pausa.)
Senador Waldemir Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, eu uso o tempo de
que disponho nesta tribuna para tratar de um assunto
de grande importância para as economias do Brasil e
do meu Estado, o Mato Grosso do Sul. Antes, porém,
Srª Presidenta, eu quero dizer que, com alegria, eu
tenho a informação, Senador Delcídio, de que, neste
momento, no plenário da Câmara dos Deputados, felizmente nós estamos votando o Código Florestal.
Eu tenho orgulho de ter contribuído e ajudado
para construir o texto. Fiz parte da Comissão Especial
junto com o Deputado Aldo Rebelo. E é claro que esse
é um tema polêmico, conflitante, divide opiniões, mas,
sem dúvida nenhuma, é uma coisa que precisava ser
modificada. Eu não tenho a menor dúvida disso. Acredito que, na Câmara, depois de tanto tempo, chega-se
a um acordo que, se não é bom cem por cento, é o
possível. E eu concordo com as pessoas que dizem:
“Muitas vezes o ótimo – Senadora Marisa Serrano – é
inimigo do bom”. E nós, neste momento, vamos tentar votar dentro de um acordo. Este Código virá para
o Senado, e, aqui, nós vamos começar outra etapa,
com uma nova discussão.
Acredito no equilíbrio, no bom senso dos Senadores e das Senadoras: nós vamos produzir, sem
dúvida nenhuma, a melhor legislação. Primeiro, que
tenha como objetivo preservar o nosso meio-ambiente – nenhum de nós abre mão disso –; segundo, que
possamos continuar a produzir neste País. Sobretudo,
um país como o Brasil, que tem vocação natural para
produção de alimentos.
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Dito isso, Srª. Presidente, eu ocupo a tribuna para
dizer da necessidade de o Brasil também incrementar e incentivar a produção de pescado com vistas ao
abastecimento do mercado interno, mas também para
a nossa exportação.
Ontem, segunda-feira, a Srª. Ministra da Pesca,
a Senadora Ideli Salvatti, acompanhada do Ministro do
Turismo, ex-Deputado Federal Pedro Novais, estiveram
em Campo Grande. Para nossa alegria, a Senadora
Ideli recebeu o convite da minha mão, do Senador Delcídio e da Senadora Marisa, para que fosse a Campo
Grande. Ela, que passou pela Comissão de Agricultura
e falava exatamente, a Senadora, da importância que
tem este que é, sem dúvida nenhuma, um grande potencial do Brasil, ela dizia que a China, que é hoje a
maior produtora e exportadora de pescado do mundo
– produz mais de 60 milhões de toneladas –, a China
não tem o potencial que tem o nosso País. E o Brasil,
pasmem, Srªs. Senadoras e Srs. Senadores, o Brasil
está hoje querendo chegar a 1,5 milhão de toneladas
de pescado. Vejam a diferença: temos um potencial
maior, mas a China com um potencial menor que o do
Brasil produz qualquer coisa 60 vezes maior do que
nós! Isso fez com que a Senadora Ideli Salvatti fosse
ao Estado do Mato Grosso do Sul estabelecer uma
parceria com o Governo do Estado.
Eu acompanhei a Senadora Ideli Salvatti e pude
perceber. Eu disse na Comissão de Agricultura e vou
repetir aqui, essa escolha – aliás, a Presidenta Dilma
tem feito, na minha avaliação, escolhas importantes.
A Senadora Ideli Salvatti, de Santa Catarina, um
Estado com tradição nesta área de produção do pescado, ex-líder do Governo, determinada, eficiente. A
Senadora Ideli Salvatti vai emprestar o seu prestígio
político a essa pasta que precisa e deve ser incrementada. E nós sabemos que isso demanda recurso, recurso no Orçamento. A Senadora Ideli Salvatti, como
ninguém, saberá – porque sempre liderou o Governo
na Comissão de Orçamento – como alocar recurso
para essa pasta e fará um grande avanço nesta área
de pescado.
A Senadora esteve acompanhada do Ministro
do Turismo. E ontem o Governador André Puccinelli
assinou a ordem de serviço, dando um presente para
a nossa capital, Campo Grande. O Senador Delcídio
lá estava. O Governador André Puccinelli presenteou
Campo Grande e, ao presentear Campo Grande, presenteou Mato Grosso do Sul.
Nós estamos construindo, na nossa capital, um
projeto grandioso. É o chamado nosso Aquário do Pantanal. O Aquário do Pantanal é um projeto grandioso.
Serão 18,6 mil metros quadrados de área construída,
com capacidade para receber vinte mil visitantes por
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dia. E o que é esse aquário? Um empreendimento que
será, depois de construído, o maior aquário de água
doce do mundo; uma obra que tem um custo hoje estimado em R$84 milhões, com recurso próprio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
Tem S. Exª, o Governador André Puccinelli, a
pretensão, ao construir e dotar Campo Grande desse
aquário, primeiro, de colocar ali um presente para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa ideia é que o
Estado, que detém 67% da área do Pantanal – Mato
Grosso do Sul detém dois terços do Pantanal; um terço
restante é do Mato Grosso –, com esse aquário, retrate ali as nossas espécies, os nossos peixes, a nossa
fauna e a nossa flora.
Ali também será erguido um grande centro de pesquisa e visitação pelas nossas crianças, pelos nossos
jovens que vão ali aprender, conhecer o que existe de
melhor no Pantanal do Mato Grosso do Sul, as nossa
variedades; mas vão também prestar atenção, porque
ali se fará pesquisa, porque, como disse a nossa Ministra da Pesca, essa questão do pescado exige sempre,
para cada espécie da cadeia, muita pesquisa. Temos
que aprender muito ainda sobre isso.
Ontem, lá em Campo Grande, vimos o Governador André Puccinelli ladeado, também para nossa alegria, do Deputado Federal e hoje Ministro do Turismo,
Pedro Novais, ajudando, estimulando, dizendo a Mato
Grosso do Sul que o Ministério do Turismo também se
fará presente no nosso Estado.
O Aquário do Pantanal deverá estar concluído
no final de 2013. Terá 24 tanques, no total de 6,6 milhões de litros de água – vejam a grandiosidade desse
projeto –, o que o tornará, já disse, no maior aquário
de água doce do mundo, segundo informou ontem o
Governador André Puccinelli.
Nos aquários, Sr. Presidente, Srs. Senadores e
Senadoras, será possível abrigar cerca de 7 mil animais de mais de 200 espécies de peixes, invertebrados, répteis e mamíferos. Além de servir como atrativo turístico, o objetivo é fazer com que o Aquário do
Pantanal se torne referência no Brasil para pesquisas
e consultas científicas sobre a fauna e a flora da região pantaneira.
Antes de participar do lançamento dessa obra, a
Ministra Ideli assinou vários convênios e acordos com
o Governo de Mato Grosso do Sul para desenvolver a
piscicultura no nosso Estado.
É do conhecimento de todos que Mato Grosso
do Sul conta com importantes recursos hídricos, com
destaque para os rios Paraguai e Paraná, Miranda e
Aquidauana, Apa e Taquari, por exemplo. No entanto,
o setor de pescado é pouco explorado no Brasil e, em
consequência, no Mato Grosso do Sul. Daí a necessi-
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dade de o Governo Federal investir no incremento da
pesca, e é isso que tem sido feito pela Ministra Ideli.
Apesar de ter 13% de água doce do mundo e
contar com 8,5 mil quilômetros de costa marítima, o
Brasil é apenas, no ranking, o vigésimo primeiro (21º)
produtor mundial de pescado.
Isto é superimportante que a gente diga: são 8.500
quilômetros – na verdade, é uma costa enorme – e 21º
no ranking. Quer dizer, produzimos muito menos que
países que não têm 10%, 20% do nosso potencial.
Na América do Sul, os dois principais produtores de peixes são Chile e Peru. Na Ásia, destacam-se
China, Índia, Indonésia e Japão. Na América do Norte,
Canadá e Estados Unidos, além da Noruega, na Europa. É bom lembrar que nenhum desses países tem
as condições do Brasil, adequadas e prontas para explorar a atividade pesqueira.
Neste ano, estima-se que o Brasil produzirá 1,4
milhão de toneladas de pescado. A meta do Ministério
da Pesca é ousada: pretende a Srª Ministra aumentar
a produção nacional para 20 milhões de toneladas por
ano até 2015. É, sem dúvida nenhuma, uma meta ousada. Mas eu confio na capacidade, na determinação
da nossa Ministra Ideli Salvatti.
Concedo o aparte ao Senador Delcídio.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Meu
caro Senador Moka, primeiro quero registrar o competente discurso de V. Exª, registrar que foi muito importante o domingo e a segunda-feira, com a presença da
Ministra Ideli lá no nosso Estado, Mato Grosso do Sul,
e o Ministro do Turismo, Pedro Novais, que também foi
na segunda-feira a Campo Grande, e nós tivemos a
oportunidade de, em várias reuniões, como V. Exª disse
muito bem, discutir a produção de pescado do nosso
Estado. Nós temos uma produção, como foi dito, mínima, uma produção insuficiente. São aproximadamente
20 mil toneladas de pescado. Nós temos duas bacias
extraordinárias, a do Paraná e a do Paraguai. Na do
Paraná, por meio de tanques redes, vamos produzir
muito pescado aproveitando as usinas hidrelétricas do
rio Paraná: Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera. E, na
região do Paraguai, na Bacia do Paraguai, uma bacia
piscosa, rica. É importante registrar, meu caro Senador Moka, que lá nós temos projetos pioneiros, como o
Projeto Pacu, que a Ministra Ideli visitou no domingo, lá
no município de Terenos, além de outros projetos que
estão se desenvolvendo em outras regiões do Estado, a
região da Grande Dourados, a região de Mundo Novo,
a região de Coxim. Nós tivemos a presença de muitas
lideranças, de pescadores. Tivemos a oportunidade
de discutir a pesca profissional e a amadora, as duas
muito bem-vindas ao nosso Estado. Mas precisamos
reordenar esses dois segmentos muito importantes sob
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o ponto de vista econômico, e os primeiros números
que a Ministra Ideli apresentou são números fantásticos, subindo a produção a quase 200 mil toneladas.
V. Exª foi muito preciso. É uma brincadeira o Brasil,
tendo 13% da água doce; tendo 8 mil quilômetros de
litoral, perder, na América do Sul, para o Chile e para
o Peru! É inacreditável. E a Ministra Ideli nos mostrou
que o objetivo dela é ter uma produção de pescado de
quatro milhões. Senadora Marinor, para V. Exª ter uma
idéia, a China produz 61 milhões de toneladas.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– São 64 milhões de toneladas.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Então, nós temos uma riqueza extraordinária. E o fechamento dessa agenda foi o aquário natural de Campo
Grande, que não pode ser analisado, Senador Moka,
simplesmente como... Não é só uma atração turística
– e é importante que Campo Grande também essa
atração turística extraordinária, como outras grandes
cidades do mundo também têm. Em torno desse aquário há todo um trabalho de pesquisa com a Embrapa,
com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto,
é uma abordagem ampla das espécies pantaneiras.
E é importante também registrar, meu caro Senador
Moka – algumas coisas são subjetivas, mas têm um
valor fantástico –, que o Pantanal é do Mato Grosso
do Sul, o Pantanal é nosso. E esse aquário tem um
simbolismo enorme, mostrando que nós temos 67%
do Pantanal. O grosso do Pantanal está no nosso Estado. O outro pedaço fica no Mato Grosso, vizinho, e
depois na Bolívia e no Paraguai, 10%, aproximadamente. Portanto, meu caro Senador Moca, eu acho
que nós tivemos uma agenda de trabalho excepcional
e V. Exª reflete, com a clareza que lhe é peculiar, essa
agenda que cumprimos no nosso Estado e que, sem
dúvida nenhuma, trará resultados até pelos compromissos que nós dois assumimos, especialmente no
orçamento para 2012, e o no cumprimento de uma
emenda de bancada, no valor de R$10 milhões, que
nos comprometemos a viabilizar para, efetivamente,
ajudar a Ministra Ideli nesse grande trabalho à frente do Ministério da Pesca. Portanto, quero fazer esse
registro e também dizer do momento importante que
estamos hoje vivenciando, meu caro Senador Moka,
que é a votação do Código Florestal, todos os produtores, os pequenos produtores, os médios, os grandes, quer dizer, todo o Mato Grosso do Sul, pelo perfil
econômico do nosso Estado, espera ansiosamente
por essa votação e eu não tenho dúvida nenhuma de
que no Senado nós vamos cumprir também o papel
que a nossa gente, o nosso povo sul-mato-grossense
espera de todos nós. Desculpe pelo aparte um pouco
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longo, meu caro Senador Moka, mas eu não poderia
deixar de registrar, aproveitando o discurso de V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Mas eu vou incorporar o “discurso” de V. Exª no meu
“aparte” e conceder o aparte – é claro que eu só faço
isso pelo respeito, pela admiração e pela amizade
que eu tenho por esse extraordinário Senador, que é
Delcídio Amaral –, sob o olhar enérgico da Senadora
Vanessa.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziontin. Bloco/
PCdoB – AM) – Não, de jeito nenhum, apenas uns três
minutos para que V. Exª possa fazer o aparte e o Senador Moka possa concluir o seu o pronunciamento.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu
querido Moka, primeiro, é o que dá dar aparte para
conversa de pescador... Eu quero aqui, apenas parabenizar V. Exª. Tenho acompanhado nas comissões o
trabalho de V. Exª na defesa desta vertente importante
do Pantanal: além do turismo essa área da pesca. Eu
que tive o privilégio de conhecer Mato Grosso do Sul,
eu acho que é o grande filão para geração de emprego e renda. Eu quero aqui apenas me somar a V. Exª,
dizendo o quanto o Brasil ganhou com a nomeação,
pela Presidente Dilma, da nossa querida Ideli, para
o Ministério da Pesca. Vamos dar-lhe todo o apoio e
colocar emenda no orçamento, trabalhar para ter um
bom volume de recursos no orçamento, porque é um
grande caminho para geração de emprego e renda,
principalmente nessa ideia do Brasil sem miséria.
Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Agradeço o aparte do Senador Wellington. Infelizmente,
a exportação de peixe no Brasil sequer aparece nas
estatísticas da balança comercial divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento.
Realmente, de janeiro a abril as exportações de
carne atingiram 4,7 bilhões com destaque para o frango, cujas vendas somaram 2,3 bilhões, a carne bovina
1,6 bilhões e de suíno 4,12 milhões; quer dizer o peixe
nem aparece nessa estatística ou nesse percentual.
Eu quero, para não me alongar, encerrar o meu
pronunciamento dizendo e reafirmando o nosso compromisso com Campo Grande.
Parabéns, Campos Grande! Parabéns ao Grande
Governador André Putinelli. Parabéns ao grande Prefeito Nelsinho Trad. Parabéns à população de Campo
Grande, de Mato Grosso do Sul, que recebeu ontem o
início de um presente, que – tenho certeza – vai...
(Interrupção do som.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– ... marcar exatamente essa questão e que o Mato
Grosso do Sul é um Estado que se preocupa com a
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questão da pesquisa, se preocupa com a questão
ambiental da preservação e se preocupa em dizer –
vou ai plagiar o Senador Delcídio – que o Pantanal do
Mato Grosso do Sul... Mato Grosso do Sul.representa
2/3 do Pantanal.
Eu tenho certeza de que esse aquário vai dizer
para todo o Brasil e para o mundo que em Campo
Grande, Capital de Mato Grosso do Sul, existe o maior
aquário de água doce do mundo,.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Vanessa Grazziotin, peço a palavra pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só uma pergunta
à Mesa.
Eu encaminhei hoje, no início da tarde, junto com
o Senador Acir e mais tarde, em torno de quatro, cinco
horas, o Senador Suplicy reforçou o voto de pesar à
família de Abdias Nascimento, um ícone do movimento
negro que morreu hoje pela manhã com 97 anos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa informa – eu acabei de receber
a informação porque não presidia no momento – que o
voto de pesar já foi devidamente encaminhado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Agradecemos a participação de
V. Exª.
Continuando, convidamos os oradores inscritos.
No momento convido para fazer uso da tribuna,
pela Liderança do PR, o Senador Magno Malta, que
tem direito a até vinte minutos na tribuna.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, Senador Walter Pinheiro,
Senador Wellington Dias, Senador Delcídio do Amaral,
Senador Blairo Maggi, as razões que me trazem a esta
tribuna são algumas considerações absolutamente importantes para o Brasil.
Penso que o homem é a sua crença, o homem
é aquilo que acredita, o homem é aquilo que ele decide ser. Todos nós temos uma missão para cumprir.
Eu recebi do meu Estado – aliás, da minha própria
consciência – uma missão para cumprir com o Brasil.
Ao longo da minha vida, tenho lutado pela causa dos
menores. Desta tribuna, tenho dito ao Brasil que são
trinta anos recuperando drogados, tirando pessoas
da rua, acudindo, enxugando lágrimas, devolvendo
pessoas à vida, estendendo uma mão, um braço às
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famílias, cumprindo um papel com o País. Quando
Deputado Federal, presidi a CPI do Narcotráfico – o
Senador Moka participou desta CPI comigo naquela
ocasião e o Senador Pinheiro era Líder do PT, dandonos um grande apoio naquela cruzada contra o narcotráfico neste País. Tenho seguido na minha luta. Já
naqueles dias, denunciei abuso, pedofilia. Agora, presidindo a Frente Parlamentar da Família, penso que
vivemos um momento absolutamente sofrido, porque
uma minoria barulhenta tenta se sobrepor a uma maioria absoluta deste País, uma maioria de famílias que
acreditam em princípios de família como Deus assim
a constituiu, macho e fêmea, homem e mulher, pai e
mãe – aliás, viemos do útero de uma mulher, não há
qualquer anomalia que possa trazer alguém à luz fora
disso –, mas que querem vilipendiar de toda sorte. O
homem é a sua crença. Senador Pinheiro, eu acredito
em princípios. Sou cristão. Acredito na Bíblia.
Quero chamar atenção, como chamei atenção,
Senador Pinheiro, Senador Wellington, há vinte dias
do Ministro Palocci, eu dizia que a arrogância precede
à ruína, perguntava como um Ministro não atende ao
telefonema de um Senador, não devolve a solicitação
de audiência a um líder que lidera cinco ou seis Senadores, que faz parte da base do Governo.
Naqueles dias, falei também do Sr. Gilberto Carvalho, que, aliás, fará uma reunião com lideranças,
lideranças religiosas, na sexta-feira, às 10 horas. O
senhor foi convocado? O senhor foi convidado? O Senador Wellington foi convidado? Eu não fui convidado
e soube que duas pessoas foram convidadas. Vejam
só o Sr. Gilberto Carvalho. Também advirto o senhor.
Advirto-o, Sr. Gilberto Carvalho, de que ninguém é
Deus. O senhor se encastela sentado aí, achando que
está um pouco acima de Deus. Não está!
Agora, eu advirto o Sr. Ministro da Educação,
Senador Delcídio do Amaral. Esses são deuses do
Olimpo. Eles não atendem ninguém. Eles não respeitam ninguém.
O Ministro da Educação, apesar de todo o respeito que eu tenho à capacidade desse moço, embora
não concorde com esse discurso de educação, porque
educação quem dá é pai e mãe – escola abre janela
para o conhecimento; quem educa é pai e mãe –, apesar de todo o respeito que eu tenho por esse rapaz,
estou começando a perder o respeito por ele.
Eu estou vindo de uma reunião na Câmara, Senador Ivo Cassol, uma grande reunião de Parlamentares, muitos Parlamentares. Estavam presentes ateus,
a bancada católica, que me autoriza a falar em nome
dela, o Deputado Eros Biondini, as bancadas evangélica
e espírita, quem não confessa fé nenhuma, gente de
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confissão islâmica, pessoas que acreditam em família
nos princípios, nos moldes de Deus.
O Ministro foi levado a se reunir lá na Câmara
para falar desse tal kit, que está passando do limite.
O que nós queremos discutir com ele – a Frente da
Família – é esse kit. Não há nada de orientação nesse
kit. Pelo contrário.
Eu estou olhando para o Brasil para afirmar o
seguinte, Senador Ivo Cassol: esse kit homossexual
nas escolas fará das escolas do Brasil verdadeiras academias de homossexuais. Nada contra! Nada contra,
porque Deus deu livre arbítrio ao homem. Quem sou
eu? Cada qual segue o seu caminho, e nós precisamos respeitá-los. Agora, nada mais do que o respeito.
Estão passando do limite.
Senador Blairo Maggi, V. Exª é católico praticante
e sabe que Deus criou macho e fêmea. Esta Casa não
fará um terceiro sexo com uma lei, porque há de esbarrar nos homens e mulheres que acreditam em princípios, e uma minoria barulhenta jamais se sobreporá a
uma grande maioria, que é a família neste País.
Pois bem. Eu tenho pedido ao Sr. Ministro essa
audiência com a Frente da Família, de que V. Exª faz
parte, de que V. Exª, Senador Walter Pinheiro, faz parte, de que o Senador Wellington faz parte, de que o
Senador Ivo Cassol faz parte, de que o Senador Eduardo Braga faz parte, de que todos fazemos parte, e
ele não se manifesta.
Ele foi à Câmara e a manifestação dele foi a seguinte. Ele disse que não sabia desse kit. Ele escamoteou, ele mentiu.
Sr. Ministro Haddad, o senhor é jovem, o senhor
é jovem... Olha para mim! A sua assessoria está me
ouvindo? Para de mentira! Mentira não é coisa de homem macho. Para de mentira, bicho! Escamoteou, falou
que viu, que não viu, não sei, e depois desmentiu na
mídia. Ministro, quem fala pelo cotovelo é obrigado a
desmentir com a boca. Ministro Haddad, não lhe quero
perder o respeito, mas o senhor não é a sabedoria do
mundo, não. O senhor não é a sabedoria do mundo
e não o é o seu Ministério. Com todo o respeito que
tenho à Presidente da República, até porque cruzei o
segundo turno junto com V. Exª, dentro de um jato, por
26 dias, falando cinco ou seis vezes por dia, dessatanizando a Presidente, para ajudá-la a virar Presidente.
Ela assinou um documento na minha frente, que vou
ler aqui, na frente de V. Exª. Eu, V. Exª e o Sr. Gilberto
Carvalho, que não dá para chamar como testemunha
porque o que ele fala não se escreve. A Presidente da
República assinou. Eu vou ler este documento aqui.
Agora, de uma forma sutil, tenta enfiar goela
abaixo da família. Sabe o que aconteceu na semana
passada no meu Estado do Espírito Santo, Senador
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Wellington? Depois da decisão nefasta do Supremo,
que fez um mal desgraçado a este País – aliás, eles
pensam que estão muito próximos de Deus, e não
estão –, uma jovem de 17 anos foi beijar a boca de
uma criança de 11, calçada na decisão do Supremo, já
calçada nessa aberração. A criança não aceitou. Sabe
qual foi o final dela? Espancada.
Eu tenho uma criança de 9 anos em casa. Ela
perguntou: “Pai, então, agora, quer dizer que, se uma
outra menina quiser beijar a minha boca, eu tenho que
deixar?” As perguntas são essas agora.
O senhor já ouviu o teor, a linguagem do tal filmete
que foi exibido lá agora? Sr. Ministro Haddad, ponha a
mão no juízo! Ponha a mão no juízo! Nós precisamos
discutir isso com a Presidência da República.
Quer saber de uma coisa? O Brasil está ardendo
em droga. O problema do Brasil, a nossa violência é
droga. Sabe o que a Senad está fazendo, a Secretaria Nacional Antidrogas, Senador Wellington? Nada!
V. Exª, que é da Subcomissão do Crack, sabe que o
oxi já chegou, que o crack já ficou para trás. O crack
é velho, não existe mais. Chegou o oxi. Daqui a pouco a brita. É uma coisa pior do que a outra. Sabe o
que estão fazendo? Não estão fazendo nada. Nunca
foi convocada uma conferência com as entidades terapêuticas do Brasil, que, sacerdotalmente – V. Exª
sabe disso, Senador Pinheiro, porque a sua esposa,
Ana, é militante de casa de recuperação em Salvador
–, nunca foram chamadas para uma conferência em
Brasília, para ouvir o Governo, para serem ouvidas,
porque é quem está na ponta.
Senador Eduardo Braga, V. Exª foi Governador.
Quem é, no seu Estado, que está na ponta atendendo
drogados? Os religiosos. Fazendo aquilo, quem está
na ponta, Senador Blairo Maggi, ex-Governador? Os
religiosos nunca foram chamados. Sabe por quê?
Porque dizem que tem gasto de dinheiro público. Mas
aqui tem uma convocação da Presidente da República:
convocando para a Conferência Nacional de Políticas
LGBT lésbicas, bissexuais, travestis e... Nada contra.
Mas para ser pago com dinheiro público!
Ninguém nunca chamou uma entidade terapêutica
que tira um drogado aidético da rua, um apodrecido de
crack, de maconha, que tira ele das drogas, do roubo,
do vício, que o resgata, que o devolve à sociedade...
Ninguém nunca chamou. Não tem essa conferência,
não tem esse investimento. Muito pelo contrário.
Eu acompanhei: nos últimos oito anos, os dinheiros todos, os orçamentos todos foram gastos em
pesquisa para saber onde se cheira mais, onde se
cheira menos, onde é que estão usando. Mas isso é
brincadeira! Mamãe me acode! Onde é que se cheira
mais no Brasil? Guardando-se as devidas proporções,
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o Brasil cheira igual, o Brasil fuma igual, o Brasil bebe
igual. Nós estamos num País de hipócritas, de bêbados,
de fumantes, que querem colocar o dedo na cara da
polícia e da classe política para resolver um problema
que é de família.
O que nós precisamos é resgatar valor de família,
Presidente Dilma. É chamar a família para dentro. Nós
não precisamos de... E aqui diz que é para discutir políticas de discriminação e pobreza. O que um assunto
tem a ver com o outro?
Está aqui. Está aqui a convocação da Presidente,
assinada pela Secretaria de Direitos Humanos. Direitos
humanos é atender a criança abusada. Direitos humanos é fazer um grande trabalho preventivo neste País,
para evitar abuso de criança num país que está entre
os três maiores abusadores do Planeta. Direitos humanos é socorrer quem é assaltado, quem tem o filho
assassinado, quem tem o filho atropelado na rua por
um motorista bêbado. E muitos se recusam até a fazer
o teste do bafômetro. E é autoridade! É muita piada
para meu gosto. Doutor, autoridade, Senador, que se
recusa a fazer o teste do bafômetro e fica arrotando
grandeza. É muita piada para meu gosto.
Eu não vim aqui para me acovardar, não tenho
espírito de covardia. A verdade absoluta é essa. Por
isso, falo em nome de um povo, falo em nome da Frente
da Família. Estou autorizado a falar em nome de Blairo,
em nome de Pinheiro, em nome de todos aqueles que
fazem essa frente, e não é por conta de confissão religiosa. É crença, Senador Delcídio, nos seus filhos, na
sua mãe, que me trata de filho, em valores de família,
em princípios de família. E se nós nos acovardarmos
diante desse tema, se nós nos acovardarmos diante
de uma minoria barulhenta, vamos pagar um preço dos
mais caros, nos próximos anos, com a degradação da
sociedade deste País.
Aliás, por muito menos, Deus destruiu Sodoma
e Gomorra. Aliás, estou convencido, Senador Pinheiro, de que, se Deus não tomar uma atitude com este
País, Ele terá de se desculpar com Sodoma e Gomorra. Para onde nós vamos? Há que se respeitar as
pessoas. Sim, há que respeitar a decisão delas. Claro! Tem livre arbítrio, cada qual segue seu caminho.
Há que se respeitar o trabalho delas. Sim! Dizia aqui
o Senador, o nosso querido Senador lá de Macapá,
nosso jovem Senador, que estão passando do limite.
Tem que respeitar as pessoas, mas isso já é passar
do limite. Querem impor, a todo custo... Tem Senador
que nem acredita nisso, sabia? Tem Senador que usa
isso como instrumento político, porque tem um que,
no processo político, cobrou um comportamento hétero do Kassab. Se acredita tanto nisso, por que cobrar
um comportamento hétero, dizendo que ele não tinha
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família? E ele acabou ganhando eleição. Então, não
acreditam tanto nisso, não.
Vou cumprir esse papel? Estou com a cartilha
aqui, que é um pouco pior do que o livro pornô feito
pelo Sr. Temporão. Quando Ministro da Saúde, fez uma
cartilha pornô que, de relação sexual anal de criança
e cachimbo de crack e destilar cocaína para aplicar
na veia, ensinava tudo. Na minha instituição, tenho
garotos recuperando-se de crack que aprenderam a
fazer o cachimbo na cartilha de Temporão. Agora, essa
cartilha aqui, que está na minha mão, também está no
Ministério da Saúde, Senador Blairo Maggi, homem de
família, para ser distribuída.
Então, nós temos que resistir ao Governo, nós
temos que resistir ao Sr. Haddad com esse kit e chamálo às falas, chamá-lo às falas, porque eu sou da base
do Governo e tenho o maior respeito pela Presidente
que ajudei a eleger. Agora, a minha consciência não
está a serviço dela, não. A minha consciência não está
a serviço do Haddad. A minha consciência não está a
serviço de uma minoria que respeito. Agora, valores
de família, eu vim aqui para isso. É essa a missão que
Deus me deu, a missão que o Brasil me deu, a missão
que meu Estado me deu!
Senador Pinheiro.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Concede-me um aparte, Senador? Senador Magno Malta,
primeiro, até na linha do que V. Exª já tocou, é importante que façamos uma separação entre o que é o
debate sobre a opção religiosa de cada um, as suas
convicções políticas e, principalmente, os direitos –
acho que V. Exª acentua bem, inclusive, quando separa isso –, o livre arbítrio. Cada um tem uma prática,
e nós temos que respeitar. Aliás, na linha do próprio
discurso de V. Exª, sobre essa questão do acolhimento
ou da relação que cada um de nós passa a ter com a
sua crença, eu poderia dizer, de forma bem direta – e
é bom tratar disso, para não ficar aquela história de
dizer que nós estamos tentando dar uma opinião como
se Deus fôssemos –, que nós não somos nem Deus,
nem professores de Deus, nem tampouco donos da
verdade. Mas cada um faz a sua opção. Assim como V.
Exª, eu também sou cristão, e, se até partilharmos da
linha daquilo que Cristo pregou, nós temos obrigação
de acolher todos, independentemente da opção que
cada um faz, seja opção, inclusive, sexual, seja opção
por qualquer outra prática. Assim fez o Cristo que V.
Exª, inclusive, citou na sua fala: acolheu todos. Essa
obrigação nós temos. Isso não significa dizer que há
de misturar entre acolher, respeitar e promover. Portanto, é também reservado o direito a todos aqueles que
optam por essa ou aquela prática, inclusive a própria
ação de Ministros que V. Exª levanta, para que a gente
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também venha para um debate. Aí tem a responsabilidade do Poder Público, que é diferente. Uma coisa
é o acolhimento, o respeito, a prática; outra coisa é a
promoção a essa ou àquela prática. O que cabe ao
Poder Público? Que tipo de orientação? Esta semana
nós assistimos a uma grande discussão na própria
Comissão de Educação sobre a orientação publicada
nos livros patrocinados pelo MEC, sobre a questão
política, se continha erros, porque fazia elogios a um
e críticas a outros. Aí todo mundo se revoltou, porque
achou que os livros didáticos continham matérias que
levavam à opção por essa ou por aquela posição política. Aí vale a crítica. Para outro contexto não vale?
Então, de que forma os livros didáticos devem se posicionar? Acho que é uma questão fundamental que
a gente debata à luz desses princípios, mas também
respeitando os princípios daqueles que optam por uma
linha de formação, de educação, de respeito à família.
Portanto, acho que esse é o debate. E aqui conversava há pouco com alguns Senadores – inclusive, V. Exª
estava junto – sobre o que é a decisão, por exemplo,
do STF e o que é o debate sobre a questão da regulamentação ou do estabelecimento de uma lei que puna
aqueles que adotam práticas de perseguição. Portanto, temos que separar também esse debate, não só o
debate da religião como o debate da homofobia, para
não tratarmos as coisas em conjunto nem tampouco
taxarmos as pessoas de homofóbicas quando elas fazem um debate sobre principalmente a preservação
também dos direitos humanos e dos direitos de escolha de cada um. Quero aqui insistir nisso. Nós temos
obrigação de produzir leis que punam todos aqueles
que tentam, com violência ou com discriminação, atacar qualquer cidadão que opte por qualquer posição,
qualquer orientação de gênero ou de sexo. Nós não
podemos permitir isso nem tampouco permitir que nos
calem, permitir que a liberdade de expressão que nós
tanto clamamos aqui com diversos projetos, que essa
coisa seja banida. Então, esse direito é sagrado, assim
como o direito de cada um exercer a sua livre opção
sexual, a sua livre opção de pensamento, a sua livre
opção política. Então, acho que é importante ir nesse
caminho. E V. Exª chama a atenção para uma coisa:
qual é o papel também dos homens públicos? Ministros de Estado, governantes, como se posicionar? E
é importante lembrar: o Estado é laico. Mas, entre o
laico e a opção para tentar interferir nessa ou naquela
orientação, é preciso que o Estado também assuma a
posição de entender que na sociedade a pluralidade
exige do Estado posições que levem em consideração a gama, a diversidade de opções que existem na
sociedade. Por isso, é importante chamar no eixo os
Ministros. Por que um Ministro não pode discutir com a

18332 Quarta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Frente da Família? Qual é o problema? Assim como um
Ministro pode receber grupos de interesse, grupos de
pressão, grupos que defendam todas as visões. Qual
é o problema? Aí, é importante, como V. Exª disse, ter
uma conferência para orientação sexual. Não pode haver conferência para o combate às drogas? Não pode
haver uma conferência da família? Não pode haver
audiência para todas essas frentes? Então, é segregando? Onde é que entra aí, efetivamente, a linha do
respeito a diversas opções? Para um lado, vale. Para
o outro, não? Então, acho que a firmeza na defesa
dos princípios não significa nem um tipo de posição
arrogante, nem radical. Se o sujeito não consegue,
Senador Magno Malta, ser fiel ao que ele diz – e diz
inclusive durante a campanha – que ele ama sobre todas as coisas, imagine ao eleitor, que não é algo que
ele jura amar sobre todas as coisas.
A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Senador Magno Malta, eu vou acrescentar mais dois
minutos para V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Estou
encerrando, Srª Presidente.
Agradeço ao Senador Walter Pinheiro o aparte
lúcido, incorporo-o ao meu pronunciamento e caminho
para o encerramento dizendo que, de fato, não podemos criminalizar um país inteiro.
Quem não é a favor dessas posições se tornou
homofóbico? Quem é homofóbico? Homofóbico é aquele que quer matar, quer destruir, quer enforcar, não
suporta, quer ver sangrar. Esse é homofóbico, esse
precisa ser punido. Agora, uma nação inteira criminalizada porque quem não concorda com essas posições
de uma minoria virou homofóbico.
V. Exª é homofóbico, fulano é homofóbico, porque
não concorda e não pode estar de outro lado, não pode
ter posição e não pode pertencer à maioria, porque
esse é o comportamento da grande maioria.
Então, na verdade, o que precisamos é respeitar
as pessoas. Sabe?
Quando digo que negro não pediu para nascer
negro, portador de deficiência não pediu, ninguém
pediu para nascer velho, ninguém pediu para nascer
índio, sabe? Mas o sujeito faz uma opção, e a sua opção sexual é um problema dele. Agora, não se pode é
criar um império homossexual no Brasil em que uma
minoria pode tudo e a maioria não pode nada.
Ora, que mundo é esse que nós estamos vivendo? É devido tão somente o respeito, e já é muito, a
todos os cidadãos. Ora, como pode? É por isso que
precisamos ter essas audiências públicas para o Brasil
tomar conhecimento. Como pode? Se você...
A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Excelência, vou dar mais um minuto para V. Exª.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Estou
encerrando.
Obrigado, Srª Presidente.
Se você não aluga a sua casa, você vai preso;
se demite, está preso. Se não admite, está preso. Ora,
onde já se viu isso? Você pode demitir um negro, você
pode demitir um índio e você não vai preso. Você pode
não alugar o seu imóvel. Que brincadeira é essa?
Criaremos, então, um império homossexual em
nome de uma minoria que grita, tentando sufocar uma
grande maioria? Precisamos, e é devido o respeito. O
respeito, sim.
V. Exª é um constitucionalista, Senador Pedro Taques, e pertence a essa Frente e sabe que o que nós
precisamos dar em relação à Constituição é respeito
a todos os cidadãos.
Por isso, Srª Presidente, incorporo o aparte do
Senador Walter Pinheiro, agradeço a prorrogação do
meu tempo, cumpri o meu papel.
Muito obrigado pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta,
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pela Sra. Marinor Brito.
A SRª PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA) –
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin, como
oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente. Srs. Senadores, Srª Senadoras, companheiros e companheiras,
o que me traz à tribuna no dia de hoje, já às 19 horas e
45 minutos, no adiantado da hora, depois da Ordem do
Dia, é um assunto que tem sido extremamente debatido,
Senadora Marinor, Srs. Senadores, no meu Estado do
Amazonas por ser um assunto que toca e diz respeito
diretamente à Zona Franca de Manaus.
Quero dizer que, mais uma vez, no Estado do
Amazonas, a cidade de Manaus vive um momento de
grande apreensão. E um momento de grande apreensão em decorrência, primeiro, da edição da Medida Provisória 517, editada no dia 30 de dezembro do
ano de 2010 pelo ainda Presidente Lula, Luiz Inácio
Lula da Silva.
Medida Provisória 517, que garante a isenção
de tributos, incentivos fiscais, isenção de PIS, Pasep
e Cofins – zero de PIS, Cofins e Pasep – e também a
redução significativa, podendo chegar a zero, do Imposto sobre Produtos Industrializados para os modems. Modem é aquele aparelho do setor de informática
conhecido por muitos como roteador, que interliga um
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determinado aparelho à rede mundial de informações,
a Internet.
No último dia 20, segunda-feira agora passada,
a Presidente Dilma assinou uma medida provisória
que já vinha sendo anunciada há algum tempo no
País também: Medida provisória 534. E, dessa vez,
a medida provisória garante os mesmos incentivos
fiscais – e nós temos a presença aqui do Senador
Walter Pinheiro, um Parlamentar extremamente ligado
ao setor de informática e ao desenvolvimento desse
setor no Brasil –, mas a Medida Provisória 534 inclui
o tablet como um produto, um bem de informática e,
portanto, um produto também passivo de ser beneficiado com incentivos fiscais e, da mesma forma que
os moldens, da mesma forma que os computadores
que são fabricados em qualquer região do País, os
tablets passam a contar com isenção, com incentivo
de PIS/PASEP, COFINS, a zero e uma isenção de IPI
que chega a 100%.
Ora, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nós
sabemos que o Brasil, dentro da sua política de integração nacional, de desenvolvimento regional e, sobretudo, de ocupação de uma importante região do País,
que é a Amazônia, estabeleceu, ainda na década de
60, um modelo denominado Zona Franca de Manaus
que é calçado em benefício e incentivos fiscais para
contribuir com o processo de desenvolvimento de uma
região que era completamente isolada das demais regiões brasileiras. Isolada não apenas pela distância e
pela falta de estradas que nos ligassem à Amazônia
e, sobretudo, à Amazônia Ocidental, às demais regiões do Brasil, ao Sul e ao Sudeste; mas era Isolada
também porque não tinha qualquer perspectiva de
desenvolvimento econômico, qualquer que fosse. Não
havia qualquer perspectiva. Aí, implantou-se a Zona
Franca de Manaus, modelo que, repito, é baseado em
incentivos fiscais.
Hoje, com mais de trinta, trinta e quatro anos,
salvo engano, é um modelo merecedor de aplausos
do Brasil inteiro, porque não apenas garantiu a inserção econômica de uma região distante, de uma região
incipiente, apesar de ser a mais rica região não do
Brasil, Senador Wellington, mas do Planeta, do ponto
de vista de sua natureza. Senadora Marinor, a nossa
região detém 20% de toda a água doce de superfície
do Planeta. Isso não é pouca coisa, é muito mais valioso que qualquer equipamento eletrônico de informática inventado ou desenvolvido no mundo. Podemos
viver sem computador, entretanto o povo, nenhum de
nós vive sem água, sem uma natureza equilibrada. A
Amazônia também detém a maior biodiversidade do
Planeta, e o projeto Zona Franca de Manaus fez com
que o Estado do Amazonas, meu querido Estado do
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Amazonas, alcançasse índices extremamente importantes e positivos para o Brasil.
Agora mesmo, na outra Casa, Deputados e Deputadas debatem o novo Código Florestal, que trará um
impacto ao Brasil inteiro, mas, sem dúvida nenhuma,
o maior impacto sofrerá a Amazônia, porque é a única
região do mundo que ainda se mantém intacta, de pé.
Temos a maior floresta tropical do Planeta e, embaixo
dela, muitas são as riquezas, como as minerais. Agora
mesmo avançam a pesquisa e a exploração de petróleo em nossa região.
Mas vejam, senhoras e senhores, o Estado do
Amazonas, dentre todos os da Amazônia, alcançou o
maior índice de preservação. Costumo dizer que grande
parte dessa preservação alcançada devemos à existência da Zona Franca de Manaus, responsável por 98%,
aproximadamente, da economia do Estado; responsável
pelo repasse e pela arrecadação de 60% de todos os
tributos federais arrecadados na região Norte.
Então, nós não estamos falando de um modelo
qualquer, de um modelo que contribui só para o desenvolvimento de um Estado ou de uma região. Não,
estamos falando de um modelo de desenvolvimento
que contribui para o País como um todo. Nós somos
os mais olhados do Planeta. O Brasil é o mais olhado
do Planeta, porque o equilíbrio do clima no mundo, a
diminuição do aquecimento global e, portanto, o equilíbrio do meio ambiente no mundo e a possibilidade
de uma vida saudável para esta e as futuras gerações
dependem, sem dúvida nenhuma, da preservação da
floresta amazônica, do seu uso sustentável.
Quando falamos em preservação, não queremos
que ninguém confunda. Preservação não é sinônimo
de não promover qualquer tipo de atividade econômica,
não. Nós queremos promover as atividades econômicas, mas dentro de um modelo sustentável e de um
modelo que conserve a floresta em pé. Acabou-se a
era do desmatamento. Hoje já está provado que uma
árvore em pé é economicamente muito melhor do que
uma árvore derrubada, uma árvore no chão, porque
da árvore não é só madeira que pode ser extraída, é o
óleo e os insumos que podem servir para cosméticos,
para medicamentos, e tudo o mais.
Então, Sr. Presidente, quero dizer que hoje o
Brasil pode falar alto para o mundo inteiro, pois temos
a maior floresta tropical do Planeta e isso - não tenho
dúvida nenhuma - graças, em grande parte, à existência da Zona Franca de Manaus.
Está aqui a Senadora Marinor, do vizinho Estado
do Pará, um Estado que vive sob pressão permanente,
porque, na atividade madeireira, a pressão pela geração
de emprego migra para o centro das florestas, enquanto
que, no Estado do Amazonas, não. Temos um modelo.
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Temos uma alternativa de geração de emprego. Temos
uma alternativa de geração de renda.
Vejo que o Senador Wilson Santiago já solicita o
aparte. Concederei logo, logo o aparte a V. Exª, Senador Wilson Santiago.
Antes, porém, devo dizer que nós do Amazonas
queremos não que não seja aprovada qualquer medida
de incentivo para os componentes de informática no
Brasil inteiro, mas não queremos ver a concentração
da economia brasileira ainda mais no Sudeste do nosso País. Não queremos isso, Senador Walter Pinheiro. Quando a gente aprova aqui uma lei que garanta
incentivos a todas as regiões do Brasil, gostaríamos
que essa lei ajudasse o Nordeste de V. Exªs, ajudasse
o nosso Norte, mas o que está acontecendo com essa
medida provisória não é isso.
Temos a notícia, o Brasil inteiro sabe, porque foi
divulgado de forma contínua pela imprensa brasileira,
do interesse da Foxconn, que é uma das maiores indústrias de produção de aparelhos de informática – telefone, computadores, microcomputadores, tablets –, do
mundo, uma empresa chinesa, do seu interesse de vir
para o Brasil para se instalar no Estado de São Paulo.
Pergunto: é correto? É justo? É justo tirar do Estado do
Amazonas, tirar as vantagens comparativas que tem o
Estado do Amazonas para que uma empresa se instale
no Estado de São Paulo? Não acho justo! Não acho
justo, não com o meu Estado do Amazonas. Não acho
justo com o Nordeste brasileiro, com a Amazônia. Não
é justo com essas regiões menos desenvolvidas.
Então, quero dizer às Srªs e aos Srs. Senadores
que o problema que estamos enfrentando está criando uma revolta que pode ficar descontrolada no meu
Estado. A seguir vou ler uma nota que foi assinada em
conjunto pelos trabalhadores, sindicatos, centrais sindicais ligadas à Zona Franca de Manaus, e entidades
patronais, Federação das Indústrias e do Comércio, a
nota que essas entidades patronais e de trabalhadores publicaram no dia de hoje em relação à Medida
Provisória nº 534, editada agora nesta última segunda-feira. Vou ler a nota, mas quero dizer que de nossa
parte, da parte da bancada do Amazonas, e espero
seja também da parte da bancada do Nordeste e dos
outros Estado da região Norte, que precisamos ter a
clareza de que os benefícios fiscais têm que vir iguais
para todos, porque grande parte das vezes, Senador
Inácio Arruda, a igualdade não representa efetivamente
igualdade, mas representa a desigualdade, porque, a
partir do momento em que os Estados do Amazonas,
da Bahia, do Pará, do Piauí, da Paraíba recebem um
incentivo idêntico ao que recebe São Paulo, é óbvio
que o Estado de São Paulo está recebendo mais, pois
São Paulo possui logística, possui infraestrutura que
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não se compara a que possuímos em nossos Estados,
em nossas regiões.
Então, devemos e vamos lutar muito e, repito
aqui, esperamos contar com o apoio das bancadas
dos Estados das outras regiões, além da região Nordeste, da região Norte, porque queremos igualdade,
e, neste momento, a igualdade significa um tratamento desigual.
Se a região mais desenvolvida, o Sudeste recebe dois de incentivo, nós precisamos, no mínimo, receber quatro para fazer frente àqueles dois, para que
nós possamos ter as mesmas condições de competir.
Na Zona Franca de Manaus, Senador Walter Pinheiro, nós temos um problema a mais, o que se chama
convergência digital. Convergência digital... hoje, um
tablet, um aparelho de celular podem se aproximar
muito a um aparelho de televisão. Se, de fato, o setor
de informática não tem grande participação, percentual
de participação tão significativa na produção da Zona
Franca de Manaus, diferente é a realidade dos eletroeletrônicos. Televisores comercializados no Brasil e até
aqueles que são exportados são todos fabricados na
Zona Franca de Manaus.
Então, a apreensão dos trabalhadores, do empresariado, da sociedade amazonense com essas medidas provisórias tem sido muito grande, ao ponto de
pensar o seguinte: será que a Presidenta Dilma está
nos traindo? Está sendo ingrata com o Estado que lhe
deu a maior votação proporcional do Brasil? Porque já
garantiu a todos nós a prorrogação do modelo Zona
Franca de Manaus, agora junto com a prorrogação
tem de vir exatamente os instrumentos para que as
empresas continuem lá, para que a gente não perca
a competitividade que nós adquirimos há anos.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) –
Senadora Vanessa, V. Exª torna público assunto de
significativa importância para o seu Estado, o Amazonas. O modelo da Zona Franca de Manaus eu entendo particularmente e conversava, aliás, sobre isso
com o nosso Presidente Wellington e com tantos outros, na reunião da Comissão de Desenvolvimento do
Nordeste lá em Alagoas, ontem. Esse tema tem sido
debatido várias vezes na Comissão de Desenvolvimento. É exatamente a desproporcionalidade no que
se refere aos investimentos e também aos incentivos,
com relação ao Nordeste especificamente. Já V. Exª
fala também em relação ao Norte. O modelo da Zona
Franca de Manaus deve ser repetido ou ampliado até
para outras regiões com as mesmas condições de
desigualdade em relação ao Sudeste do País. Por
exemplo, apresentei emenda constitucional propondo
a criação de uma segunda zona franca, igual à de Ma-
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naus, no semiárido brasileiro, exatamente pelas péssimas condições que constatamos no semiárido. Lá
temos o maior índice de mortalidade infantil, o maior
índice de pobreza, o maior índice de doença de chagas, o maior índice de desemprego, o menor índice
pluviométrico, em parte do Piauí, especificamente no
semiárido brasileiro, incluindo Paraíba, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Ceará. Essas regiões carentes
precisam desses incentivos para que lá se instalem
grandes indústrias, gerando emprego, renda e, com
isso, melhorando a qualidade de vida da população
do semiárido. O objetivo da Zona Franca de Manaus
foi o mesmo, qual seja, desenvolver uma região que
até então era subdesenvolvida. Hoje, sabemos que
Manaus cresce o dobro do PIB nacional, tem crescido quase o PIB chinês, exatamente por conta da Zona
Franca. Se ela deu certo, vamos instalá-la nas regiões
mais carentes, a exemplo do semiárido, não em São
Paulo. São Paulo já está rico demais, já tem recursos
demais. Tivemos um exemplo nesta semana, e o Senador Wellington testemunhou, com os investimentos
do BNDES. Sessenta por cento deles estão no Sudeste
– 60% dos investimentos! Quando nós, do Nordeste,
do semiárido, do Norte, vamos alcançar esses limites
se estamos com pouco investimento? A Paraíba tem
apenas 1% dos investimentos do BNDES até 2014. O
Piauí, o Estado do nosso Presidente em exercício da
Mesa, o Senador Wellington, tem 2%. Então, vejamos,
o Sudeste tem 6% dos recursos de investimento do
BNDES. Então precisamos, sim. Por essa razão é que
convidamos um dos diretores do BNDES, que esteve
lá na Comissão de Desenvolvimento, exatamente para
colocarmos na mesa, discutirmos esses assuntos, debatermos, procurarmos a própria área econômica do
Governo para que, politicamente, se encontrem soluções que amenizem essas desigualdades, senão cada
vez mais o Nordeste, o semiárido especificamente, as
regiões mais carentes vão aumentar ainda mais esses índices de desigualdade. E não é isso, tenho certeza, que a Presidente Dilma almeja, não é isso que
nenhum governante de bom senso deste País deseja
para uma região que contribuiu de forma decisiva para
a eleição. Nós tivemos 10 milhões de votos de maioria para a Presidente Dilma no Nordeste. Se dependêssemos do Sudeste e de outras regiões, teríamos
perdido a eleição para a Presidência da República. A
decisão maior foi do Nordeste, com mais um milhão
de votos de maioria no norte do Brasil. Então, vamos
repensar essa questão de investimentos. Os investimentos no Nordeste, na verdade, foram feitos em alguns setores pontuais. Faltam projetos estruturantes
para o Nordeste, para os Estados mais carentes como,
por exemplo, a Paraíba, o Piauí e outros Estados, para
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que tenhamos condições de diminuir essas desigualdades regionais e dar oportunidade, de forma igualitária, para a classe que precisa, sim, do apoio mais
decisivo, mais maciço do próprio Governo no que se
refere a ações. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento, quando reconhece a importância da Zona Franca
de Manaus para o seu Estad. Repito, gostaríamos e
estamos lutando para instalarmos também uma zona
franca no semiárido, para que, com esses incentivos,
se instalem indústrias, o número de desempregados
diminua, melhore a qualidade de vida da população
e, com isso, tenhamos condições de pelo menos nos
aproximar, já que não teremos nunca, pelo que está
se vendo, a não ser no próximo século, da igualdade
com os Estados desenvolvidos, a exemplo do Sudeste
do País. Agradeço a V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Agradeço, Senador Wilson Santiago, o aparte
de V. Exª.
V. Exª levantou bem a luta que nós travamos. Há
aqui nesta Casa, há na Câmara dos Deputados uma
comissão que trata do desenvolvimento regional. Há
um Ministério que trata do desenvolvimento regional
e integração nacional. É óbvio que nós não podemos
exigir do Governo que todos esses Estados recebam
modelos, projetos de incentivos fiscais, porque nós
temos várias maneira de diminuir essa desigualdade
que marca a realidade brasileira. É isso que nós perseguimos.
E eu quero aqui concluir, Senador Wellington,
repetindo que a Medida Provisória 534, que trata dos
incentivos fiscais para os tablets, tem que ser não só
extremamente debatida aqui no Senado Federal, na
Câmara dos Deputados, mas precisa ser negociada
com o Governo Federal. Não passa pela minha cabeça, e tenho certeza de que na V. Exª também não,
aprovar incentivo fiscal para uma região que já é tão
desenvolvida, para concentrar mais riquezas, para concentrar mais problemas de segurança. Acho que nós
precisamos analisar com cuidado, e eu confio neste
Governo, porque não há dúvida nenhuma de que foi
exatamente no Governo do Presidente Lula, Senador
Wellington, que a Zona Franca de Manaus deu os seus
grandes saltos.
Hoje, nós temos um faturamento superior ao PIB
de quase US$40 milhões, superior ao PIB de muitas
nações vizinhas. Então, o Presidente Lula valorizou
sobremaneira a Zona Franca de Manaus. E nós temos
certeza de que, com a Presidenta Dilma, também não
será diferente. Se V. Exª me permite, para concluir, eu
quero ler a carta, a nota que foi divulgada hoje, conjunta, de trabalhadores e setores empresariais, que
diz o seguinte:
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[...] prestar o irrestrito apoio e solidariedade ao
Governador do Estado e a toda a Bancada Federal na
luta para reverter ou minimizar as medidas prejudiciais
à economia do Amazonas. Independente de correntes
ideológicas e partidárias devemos nos manter atentos
e unidos, empresários, trabalhadores, governos estaduais, políticos das três esferas, para rechaçar qualquer
manobra contrária aos interesses do povo do Amazonas que possam inviabilizar investimentos e eliminar
ou restringir empregos, tudo isso conquistado com
grande esforço pela sociedade amazonense.
Aqui também um editorial do jornal A Crítica, da
Cidade de Manaus, fala do assunto e conclui dizendo
o seguinte:
Enquanto a alternativa econômica para o Amazonas e para parte das cidades amazônidas não vem,
é preciso garantir o que nós temos. É preciso que não
se promova a transferência de benefícios para outras
praças e locais mais desenvolvidos e já privilegiados
do nosso País.
Então, concluo este meu pronunciamento dizendo
o seguinte: se hoje o clima é de muita insegurança no
meu Estado do Amazonas, eu tenho confiança plena,
como tínhamos no Governo do Presidente Lula, no
Governo da Presidenta Dilma de que a medida provisória será discutida e de que tudo que for aprovado e
vigorar no País não será para prejudicar a Zona Franca de Manaus.
O Brasil todo pode produzir bens de informática?
Pode e deve, mas a Zona Franca de Manaus tem de
ter condições, vantagens para competir em igualdade,
para que possa ela também produzir parte desses insumos tão importantes para o nosso País.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, a Sra. Marinor Brito deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nós queremos aqui parabenizar a nossa
Senadora Vanessa pelo pronunciamento.
Passarei a palavra à Senadora Marinor Brito, pela
Liderança do PSOL.
A SRª MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, eu estava comentando aqui com a Senadora Vanessa que eu queria ter depositado no Governo
Lula e gostaria de poder depositar no Governo Dilma a
esperança que a Senadora deposita, quando se trata
do povo do Amazonas. É óbvio que ela está tratando
de um tema específico, que tem relação com a Zona
Franca e com a geração de renda e emprego.
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Infelizmente, eu não tenho um tema muito agradável e não posso falar com a esperança da Senadora
Vanessa quando se trata de reforma agrária, quando
se trata de valorizar a luta dos extrativistas no Pará,
quando se trata de valorizar a oportunidade que os
cidadãos paraenses tanto sonham de viver, num Estado tão rico, em condições mais dignas, com respeito
à natureza, com respeito à nossa biodiversidade, com
respeito aos nossos rios e às nossas florestas, com
respeito aos direitos humanos.
Hoje, o Deputado Ivan Valente, do PSOL, anunciou na Câmara Federal – e eu quero aqui ratificar –
que o nosso Partido, o PSOL, não se intimidará diante
do acordo que foi anunciado pela bancada ruralista,
que foi festejado por algumas lideranças políticas do
Congresso Nacional para aprovar o texto do novo
Código Florestal à luz do relatório do Deputado Aldo
Rebelo, à luz dos interesses exclusivos dos ruralistas
neste País, à luz dos que querem que permaneça no
texto do Código a anistia geral das multas para quem
desmatou, historicamente, o nosso País, para quem
ajudou a produzir a morte dos indígenas, das populações tradicionais, dos quilombolas, de várias regiões
do País e, muito especialmente, do Estado do Pará.
Com todo esse potencial mineral, hídrico, de floresta, o Pará tem merecido do comando dos governos
que se sucederam e, muito especialmente, nesse último período, do governo Lula a prioridade não para o
investimento, como disse aqui a Senadora Vanessa,
nos projetos de assentamento agroextrativista, em
produção de óleo, na utilização da floresta em pé, mas
tem escolhido o agronegócio como uma das grandes
alternativas, a exploração dos rios através das hidrelétricas e muita dedicação e esforços concentrados,
inclusive com subsídios financeiros do Governo, para
ajudar no enriquecimento dos que exploram os nossos
recursos minerais, as grandes empresas que exploram
os recursos minerais na nossa região.
É lamentável, como diz o texto do Professor Titular de Geografia Agrária da USP, Ariovaldo Umbelino de Oliveira – que eu queria dar como lido para o
Congresso Nacional –, que os conflitos no campo continuem crescendo, crescendo e muito, a ponto de os
conflitos de terra terem aumentado em 21%, de 2009
para 2010: 528 casos, em 2009; e 638, em 2010. Em
segundo lugar, mostra simultaneamente a queda nas
ocupações de terra em 38% (290, em 2009; e 180, em
2010) e a queda de 3% (35, em 2009; e 35, em 2010)
no já pequeno número de novos acampamentos.
Estou destacando essa parte do texto para enfrentar um debate histórico que os políticos brasileiros
vinculados aos grandes grupos de latifundiários deste
País acusaram historicamente o Movimento dos Traba-
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lhadores Sem Terra de serem os responsáveis pelos
conflitos no campo, meu querido Presidente do PSOL
do Distrito Federal, Toninho do PSOL, que se encontra
aqui e nos acompanha neste momento, até esta hora,
aqui no Senado Federal.
Diminuíram as ocupações, mas aumentaram as
mortes no campo. O próprio MST assume outra tática
na disputa por condições e qualidade de vida do povo
sem terra e sem teto. Mas a covardia dos grupos de
latifundiários, de madeireiros, muito especialmente na
região do Pará, no sul e no sudeste do Pará, continua
matando os trabalhadores daquela região, deixando
órfãs milhares de crianças espalhadas naquela região,
sem alternativa de vida.
Dessa vez, mais uma vez um defensor da Amazônia, um casal de lutadores, de lideranças extrativistas,
sucessores, de certa forma, do querido Chico Mendes
– essa liderança seringueira do Acre que foi morta, em
1988, por defender a Amazônia. Estou falando aqui do
companheiro José Cláudio Ribeiro da Silva e de sua
esposa, a companheira Maria do Espírito Santo da
Silva, covardemente – covardemente! – assassinados,
executados, na noite de segunda-feira, na cidade de
Nova Ipixuna, no sudeste do meu Estado, no sudeste
do Pará, cidade que fica a 390 quilômetros da capital
do Estado, Belém.
Pelas informações recolhidas da família, o casal
saiu do Projeto de Assentamento Agroextrativista Praia
Alta Piranheira, localizado a 50 quilômetros da sede
do Município de Nova Ipixuna, quando foi cercado em
uma ponte por pistoleiros. Ali eles foram executados,
covardemente, a tiros.
Não é fácil, para nós que militamos há muitos anos
na defesa dos direitos humanos, que fomos e somos
parceiros dos que lutam pela terra, dos que lutam pela
reforma agrária – que deixou de fazer parte das metas
do Governo, porque privilegia o agronegócio –, vermos mais um tombamento, desta feita de uma família
de trabalhadores, de uma família que já vinha sendo
ameaçada, de um trabalhador que, ainda no mês de
novembro deste ano – e vamos disponibilizar o vídeo
para o Congresso Nacional, para esta Casa, para a
Câmara, para a Comissão de Direitos Humanos, do
anúncio que o companheiro José Cláudio Ribeiro da
Silva fez na cidade de Manaus, em um evento realizado
pelas Organizações Não Governamentais, relatando as
ameaças dos madeireiros da região, anunciando que,
assim como Chico Mendes, assim como Irmã Dorothy,
talvez em poucos meses ele não estivesse mais na
convivência dos que defendem a nossa floresta, dos
que fazem a defesa da nossa Amazônia. E mais uma
vez se consolida a morte de um homem de bem, de
uma mulher de bem de alguém cujo crime era defen-
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der com amor a natureza, a floresta e querer viver dela
sem ameaçá-la, de forma sustentável, como alguns e
ele mesmo gostavam de dizer. Acreditava nisso.
Queria aqui, em nome do Partido Socialismo
e Liberdade, repudiar o crime organizado contra os
trabalhadores no meu Estado. Queria aqui denunciar
a ação desses que hoje festejam o acordo pela aprovação do Código Florestal, numa perspectiva privatista das regiões brasileiras, dos rios brasileiros, das
florestas brasileiras. Queria aqui repudiar a falta de
política para enfrentar a necessária reforma agrária
neste País; repudiar o privilégio ao agronegócio, aos
grandes empreendimentos com dinheiro público, que
têm levado para a nossa região não o desenvolvimento, não as melhoras dos índices educacionais, mas os
piores índices de desenvolvimento humano, o trabalho
escravo, a prostituição infanto-juvenil, as mazelas fruto
do capitalismo selvagem, do descompasso em busca
do lucro, do descompasso, inclusive, do discurso oficial do Governo.
Não vamos aceitar calados, Srs. Senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, não vamos aceitar mais essas
mortes calados.
Vamo-nos levar contra isso. Vamos exigir das
autoridades brasileiras, inclusive da Presidenta Dilma,
que foi à Amazônia, que foi ao meu Estado, colocando-se à disposição para enfrentar esses conflitos no
campo, enfrentar os que têm ceifado vidas, os que têm
anunciado a morte e contratado os pistoleiros para as
execuções.
Tem mais um monte na lista das execuções. Até
quando? Até quando as autoridades brasileiras, até
quando o Senado Federal, até quando a Câmara Federal vão continuar cruzando os braços para a morte
de homens e de mulheres dignos que têm sido assassinados porque amam a natureza, porque amam
a sua terra, porque lutam por um pedaço de terra para
sobreviver?
Saiu de moda o debate, saiu de moda por uma
opção política do Governo, porque até pouco tempo
estava na pauta do PT. E eu quero aqui repudiar também a acomodação do Partido dos Trabalhadores,
que sabe da situação na região, que conhece todas
as trilhas que têm sido usadas para a execução dos
trabalhadores rurais sem terra, dos extrativistas, dos
pescadores, dos colonos, dos índios, dos negros que
tentam sobreviver com dignidade naquela região.
Nós exigimos da Presidenta Dilma e exigimos
do Governador do Estado, Simão Jatene, do PSDB,
que compartilha com o PT os últimos anos no Governo Federal, que nada têm feito para enfrentar o crime
organizado contra os homens e as mulheres de bem
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naquele Estado. Nós exigimos uma apuração rigorosa
do Governo Federal, com a presença da Polícia Federal. Exigimos que o Estado do Pará passe a limpo essa
página política podre, assassina, criminosa, que tem
deixado milhares de crianças órfãs naquela região.
Quero aqui dizer que para muitos militantes da
economia socialista no meu Estado é um dia de anunciar com muita dor, enquanto alguns estão anunciando
com felicidade os acordos de bastidores feitos para
aprovar o novo Código Florestal.
A nossa bancada lá vai continuar firme e, quando esse projeto vier para o Senado Federal, vai contar
com a nossa oposição firme, sólida, para que nenhum
retrocesso aconteça no Código Florestal existente,
para que nenhum pedaço da nossa floresta seja derrubado...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Para concluir, Senadora.
A SRª. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Esse é
o meu repúdio maior porque o que tem sobrado para
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a Amazônia é a pobreza, é a miséria, a fome, esses
percentuais ridículos que foram levantados agora pelos Senadores que me antecederam; os percentuais
de recursos e investimentos na qualidade de vida do
povo para resolver e melhorar as condições dos que
habitam naquela região.
Fica aqui o registro que não tinha como ser sem
emoção, sem a carga de emoção com que estou fazendo, porque é doído ver mais um companheiro como
José Cláudio Ribeiro da Silva e a companheira Maria
do Espírito Santo da Silva tombarem pelas balas dos
pistoleiros a serviço desses assassinos.
Muito obrigada.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA MARINOR BRITO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art.210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Marinor Brito,
o Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– V. Exª será atendida na forma do Regimento.
Com a palavra o ex-governador do Estado do
Piauí, Wellington Dias, nosso grande Senador, por
vinte minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Ivo Cassol, com quem também tive o
privilégio de conviver como governador, meu querido
Delcídio do Amaral, minha querida Marinor, quero saudar aqui também todos os presentes e o povo do Brasil
e, é claro, com um carinho especial, o meu Piauí.
Sr. Presidente, eu quero aqui fazer, primeiro,
um registro importante: nós tivemos, no último dia 28
de abril, lançado pela Presidente Dilma, o Pronatec
(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), que representou uma expansão importante da área de ensino técnico e tecnológico para todo
o Brasil. Apenas para registrar brevemente, há essa
preocupação com um possível apagão na área de mão
de obra qualificada em todos os setores.
O Presidente Lula já tinha feito uma expansão de
ensino superior, uma expansão do Instituto Federal, e
agora a Presidente Dilma também dá um passo largo
no sentido de ampliar mais ainda, certamente lá para
Rondônia, para a região Norte, para o Nordeste, para o
Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste. Para a gente
compreender o que isso representou, nós tínhamos,
até 2002, 140 escolas técnicas; soma-se a isso 214
feitas durante o governo do Presidente Lula e, agora,
ela coloca uma meta até 2014 de mais 200 novas escolas técnicas que, certamente, vão beneficiar o meu
Piauí, o que significa também investimentos em parceria com o Sistema S – Sesi, Senai, Sesc, Senac – da
ordem de R$3,5 bilhões para esta expansão.
E quero aqui, na verdade, trazer como pontos
principais dois eventos dos quais participei esses dias:
o primeiro, no Rio Grande do Sul – a Comissão que
atua aqui na área de políticas sobre drogas, focada
nessa área do dependente químico, cuida da área
do álcool.
Estivemos lá com a Senadora Ana Amélia, com
outros Senadores da região Sul, participando de um
ato em que o Ministro José Eduardo Cardoso, Ministro da Justiça, e o Ministro Alexandre Padilha lançaram um centro de referência para a região Sul, onde
era a Ubra, uma universidade que estava fechada; foi
implantado um centro de referência na área da saúde
para prevenção, tratamento e reinserção nesta área
de cuidado com o dependente químico. Além disso,
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um centro de qualificação para toda aquela região.
Considero importante porque foi um marco inicial para
expansão para o Brasil, como foi dito ali.
Estamos apresentando agora o Hospital da Universidade Federal do Estado do Piauí, o hospital universitário, para ser uma nova base nessa área. Existe
uma programação para Campinas, em São Paulo, e
para Salvador que está em andamento. Creio que este
é o caminho que o Brasil tem de trilhar para lidar com
esse tema, ou seja, é preciso ampliar a capacidade de
qualificação; qualificar médicos, qualificar enfermeiros,
psiquiatras, psicólogos, trabalhar em parceria com as
comunidades terapêuticas, garantir as condições de
formação para os que atuam na área de educação,
nas equipes do Programa Saúde da Família. Garantindo uma rede que seja capaz e preparada, conhecendo mais sobre as drogas, conhecendo mais sobre
a política de prevenção e sobre aquilo que deu certo
no mundo sobre tratamento e reinserção social, venceremos essa importante batalha.
Ali tivemos ainda um momento, no Ministério Público, que foi a instalação do conselho estadual nesta área de política sobre drogas; a presença da Drª.
Paulina, que, pelo Senad, coordena esse trabalho pelo
Brasil; a presença, portanto, de setores organizados da
sociedade, universidades, Ministério Público, Tribunal
de Justiça, enfim, formando ali com a área da saúde
uma rede que vai aconselhar, acompanhar e fiscalizar
o Governo nessa direção.
Quero aqui registrar o trabalho do Governador
Tarso Genro, que foi nosso Ministro da Justiça, que celebrou ali vários convênios. Esteve lá também a Ministra
do Planejamento, Miriam Belchior. Só perdeu para o
Mato Grosso do Sul, com tantos ministros.
Ali eu destaco a importância de um trabalho feito,
um convênio celebrado que também estamos levando
para o Estado do Piauí em que o Governo do Estado
cria um fundo em que tudo que são bens, valores, dinheiro, de propriedade de traficantes, enfim, das pessoas que vivem do negócio ilegal das drogas, possa
se reverter para um fundo e trabalhar diretamente no
Estado.
Esse é um incentivo para que a Polícia Federal,
a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, o Ministério Público e a Defensoria, enfim, para que todos possam
atuar de forma muito direcionada, de um lado, para
o combate; mas, do outro, terem essas fontes de recursos voltadas para a prevenção. Então, não poderia
deixar de registrar esse importante momento, eu, que
acompanho isso há algum tempo.
Eu dialogava muito com o Presidente Lula, com
quem tive o privilégio de estar hoje, e dizia para ele da
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importância dos avanços que estamos tendo também
nesta área de política sobre drogas.
Quero ainda registrar, já em outra lógica, mas que
tem muito a ver com as regiões Norte, Centro-Oeste e
Nordeste, o encontro da Comissão de Desenvolvimento
Regional. Como foi lembrado aqui pelo Senador Wilson Santiago, nós aprovamos visitar os nove Estados
do Nordeste e fazer um debate temático. Ali, em Maceió, fomos bem recepcionados por dois importantes
anfitriões, o Senador Benedito de Lira, Presidente da
Comissão de Desenvolvimento Regional – lá também
esteve o Senador e ex-Presidente Fernando Collor – e
o Governador Teotônio Vilela, também presente, que
fez uma bela apresentação.
Qual é a lógica? O que nós estamos trabalhando
é colocar essas regiões na pauta do Congresso Nacional, na pauta do Executivo. Então, veja só. De um
lado, o Governo da Presidente Dilma, ali representada pelo Ministério da Integração e do Planejamento,
apresentou plano para o desenvolvimento integrado do
Nordeste. Nós queremos desenvolvimento, mas queremos que esse desenvolvimento possa chegar a todos
os Estados. Se não tomarmos cuidado, daqui a pouco,
termina tendo desigualdade cada vez maior na nossa
própria região. E, em cada Estado, também exigir um
planejamento para que se tenha o Estado, o território
dividido em várias regiões, em várias unidades territoriais de desenvolvimento, como eles chamam hoje
no Governo Federal, de maneira que esse desenvolvimento não seja concentrado só na capital ou só nessa
ou naquela região dentro do próprio Estado.
Então, a partir disso, o Governo apresentou quais
as obras do PAC e como está a expansão da universidade, a expansão do instituto federal. O Governo
coloca qual é a sua posição. O Governador Teotônio
Vilela apresentou essa proposta.
Lá tivemos, além do Senador Benedito de Lira, o
Senador Fernando Collor, o Senador Wilson Santiago,
a Senadora Lídice da Mata, o Senador Eduardo Amorim, do Sergipe, e a presença da bancada federal na
Câmara, a presença da bancada na Assembleia Legislativa, da representação dos prefeitos, dos empresários.
Foi na Casa da Indústria o evento, um evento muito
participativo. Foi um conjunto de propostas da maior
importância para o desenvolvimento daquele Estado.
Alagoas é um Estado brasileiro com grande potencial
e precisa de um olhar especial do Governo brasileiro
e do Congresso Nacional.
Pois bem, em que podemos agir juntos, a Região Centro-Oeste e a Região Norte? Tem uma pauta importante que está sendo travada no Congresso
Nacional.

Maio de 2011

Reforma tributária. A gente precisa ter um cuidado
muito especial para que esses Estados não venham
a perder instrumentos de desenvolvimento. Então, se
queremos a reforma tributária, por outro lado devemos ter alguns cuidados para que as regiões menos
desenvolvidas, repito, tenham instrumentos de desenvolvimento de modo especial.
Há pouco vimos aqui a Senadora Vanessa falando
da importância da Zona Franca de Manaus. Há necessidade de termos as ZPEs, Zonas de Processamento
de Exportação, em outras regiões do Brasil, na minha
Parnaíba, na região de Eliseu Martins, na porta dos
cerrados, onde se conclui a Ferrovia Transnordestina.
Precisamos ter condições de ter uma zona com incentivos para produção e exportação.
Então, estamos preocupados para que tenhamos,
por exemplo, uma correção no Brasil em relação a sua
política tributária para que a gente possa, de um lado,
como apresentou o Governo, exonerar folha de pagamento, garantir condições para ampliar a geração de
emprego e renda com incentivo ao empreendedorismo,
mas também ter o fundo de desenvolvimento do Norte,
ter o fundo de desenvolvimento do Centro-Oeste, ter
o fundo de desenvolvimento do Nordeste, para que a
gente possa ter mecanismos de parcerias especiais
para atrair investimentos para as nossas regiões.
Outro ponto que também acredito nos une é a
discussão do fundo de participação. O fundo de participação, em uma decisão recente do Supremo, tem
até o ano de 2012 para se manter nas regras atuais. A
partir daí, é preciso ter nova regra. Queremos ter debate com esses Estados. Por quê? Porque é uma das
poucas formas de distribuição justa de recursos.
A Região Norte, a Região Nordeste e a Região
Centro-Oeste devem ter uma participação especial na
divisão do bolo do fundo de participação. Mais do que
isso, que a gente tenha, inclusive por conta de queda
de receita – V. Exª que foi Governador, o nosso Senador
Delcídio, que acompanha com muito zelo hoje o clamor
dos Municípios. Enfim, aquilo que é receita partilhada
ao longo do tempo vem perdendo peso, IPI, Imposto
de Renda de Pessoa Física e Jurídica agora deu uma
melhorada. Mas, veja, ela coloca uma dificuldade muito
grande para que os Estados tenham capacidade de
investimento, que os Municípios tenham capacidade
de investimento. Então nessa discussão nós precisamos garantir que se tenha condição de equilíbrio; o
Presidente Lula já fez um gesto, repassando 1% aos
Municípios, e creio que é possível nessa discussão
também ter um entendimento com os Estados e com
os Municípios brasileiros.
O outro tema, o Pré-Sal, e nós não podemos fugir
desse tema. Tratamos aqui com o Presidente Sarney,
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tratamos com o Líder Romero Jucá, Líder do Governo,
e também com o Senador Renan Calheiros, da necessidade de começarmos essa discussão. Estamos
combinando, inclusive para quinta-feira, um diálogo
com a bancada do Rio de Janeiro para a gente colocar na pauta a votação da divisão dos royalties. Este
Congresso, por meio do Senado Federal, teve a coragem de apresentar uma proposta ousada no relatório
do Senador Pedro Simon, mas ela precisa encontrar
esse equilíbrio. Um equilíbrio em que de um lado você
não coloque nas costas da União sozinha a compensação – a União reclama que não teria condições de
compensar Rio de Janeiro, Espírito Santo, os Estados produtores, sozinha. Esses Estados alegam que
têm os royalties nos seus recursos hoje, no seu rol de
despesas e, portanto, não podem abrir mão deles. E
do outro lado os Estados não produtores não querem
esperar até 2019 para começarem a receber. Qual é
a saída então?
Eu venho acompanhando aqui com outros parlamentares essa discussão, Senador Delcídio, e encontramos uma alternativa que eu creio é a solução.
Qual é a alternativa então? Este ano, a previsão, para
a gente entender de números, é que tenhamos de receita de royalties e participação especial algo em torno
de 25 bilhões de reais.
A média do que os Estados e os Municípios produtores receberam nos últimos cinco anos é algo em
torno de 9 bilhões de reais, em média por ano, basicamente, 8 bilhões com o Rio de Janeiro. Para os outros
Estados é um valorzinho muito pequeno.
Mas veja; o que estamos propondo é primeiro
separar essa parte dos Estados produtores. Pronto,
eles não terão perdas. Sobram cerca de 16 bilhões de
reais. Para esses 16 bilhões qual é a proposta? É uma
regra que já existe: 40% da União; 60% dos Estados
e Municípios. Dos sessenta por cento, metade para
os Estados, metade para os Municípios. A União fica,
considerando esses valores, com aproximadamente 6,4 bilhões. No ano passado, recebeu 6,1 bilhões.
Portanto, algo muito próximo de uma atualização. Os
Municípios e os Estados receberiam juntos 9,6 bilhões,
que, repartidos, dariam 4,8 bilhões para Estados e 4,8
bilhões para os Municípios.
Qual é a vantagem? Imediatamente após a aprovação já começam a receber.
Então, eu coloco a importância de pautarmos esse
tema. Se os Estados produtores estão contemplados,
se não estamos jogando nas costas da União, se há
condições de ingressar imediatamente, como não fazer. Já perdemos um ano e meio de receita por falta
de um entendimento.
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Então, a idéia é que tenhamos condições de votarmos até o mês de junho uma proposta como essa.
E também nesse encontro tratamos das dívidas,
ou seja, a necessidade de retirarmos essa considerada “agiotagem” que o Poder Central, há muitos anos,
não é de agora, faz em relação aos Estados e Municípios com a aplicação de índices como o IGPM, por
exemplo, de juros cumulativos. Enfim, é um conjunto
de distorções.
Só para entendermos o efeito disso, gostaria de
lembrar que em 1997, quando foi consolidada a dívida, a dívida de todos os Estados brasileiros era de 94
bilhões. De lá para cá, já pagaram 92 bilhões e estão
devendo uns 300.
Isso é só para a gente entender que há alguns
tempos, no meu Partido. a gente gritava: “Fora FMI”
exatamente por conta de o Fundo Monetário Internacional fazer essa perversidade com o Brasil. Era o Fundo
Monetário, era o Banco Mundial., enfim, era esse povo
aí, credor, que dizia quanto eram os juros cobrados. E
cobrava uma agiotagem inaceitável.
Então não podemos permitir, depois que o Brasil
se livrou principalmente do Fundo Monetário Internacional, que o Governo brasileiro trate dessa forma os
Estados brasileiros. Com isso, com essa negociação,
vai se criar uma receita que permita mais investimentos: recursos do Pré-Sal, reforma tributária, esse entendimento do Fundo de Participação, essa discussão
sobre a dívida... Qual é o objetivo afinal? O objetivo é
de dar condições de investimento aos Estados e aos
Municípios. Para ter um Brasil sem miséria, para ter um
Brasil crescendo, é preciso que a gente tenha condição de dar aos Estados e aos Municípios capacidade
de investimento.
Ouço, com muito prazer, o Senador Delcídio
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) –
Senador Wellington, são temas muito importantes os
de que V. Exª trata nesta noite no seu discurso. Eu
não poderia deixar de destacar também aqui algumas
preocupações que são de V. Exª também. Primeiro a
questão de políticas regionais. Nós somos... V. Exª é
do nordeste. Nós termos a Região Norte, que é importantíssima e a Região Centro- Oeste. O Brasil só
vai ser um País com oportunidades para todos se nós
tivermos, efetivamente, políticas regionais competentes, e políticas regionais que passam pelas fronteiras
também. Senador Ivo Cassol, Presidente, V. Exª e somos fronteiriços com o Paraguai, com a Bolívia, lá em
cima, com a Colômbia, com o Amazonas. Não é fácil.
Essas políticas inevitavelmente terão que ser inseridas em políticas regionais especialmente para a Região Sul,a Centro-Oeste e a Norte, além das políticas,
como V. Exª disse com muita competência, especifica-
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mente desenhadas para essas três Regiões do País,
Nordeste, Norte....
(Interrupção do som.)
O Sr Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Eu
queria destacar também, Senador, que foi criada, recentemente, a Sudeco. Mas a Sudeco, da forma que
foi criada ,hoje só planeja política
O SR. WELLINGTON DIAS (BLOCO/PT – PI) –
Igual à Sudene.
O Sr Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Igual
à SUDENE. E não há uma instituição de fomento, que
financie investimentos. Portanto, essa é uma discussão
que necessariamente, essas três regiões farão, até em
função das Superintendências de Desenvolvimento, não
só do Norte, mas também do Nordeste e do CentroOeste. A outra questão, que é fundamental, disse V.
Exª muito bem, é a reforma tributária. Nós já iniciamos
esse debate na Comissão de Assuntos Econômicos. O
Presidente, Senador Ivo Cassol, é membro da CAE, V.
Exª também e há efetivamente uma questão absolutamente pertinente com relação à necessidade de se
ter uma política tributária mais compatível, respeitando as diferenças também regionais. Nós vamos fazer
fatiadamente.... Entrou agora a Resolução nº 72, que
trata do ICMS da importação, o incentivo que alguns
Estados promovem prejudicando industriais e empresários que produzem pagando impostos em outros Estados. Vai vir daqui a pouco a desoneração de folha, a
desoneração de investimentos e os fundos. Portanto a
CAE vai ser um grande foro para esse debate também,
além de outras comissões, como a Desenvolvimento
Regional,e o próprio plenário do Senado. E é importante também, Sr. Presidente....
(Interrupção do som.)
O Sr Delcídio do Amaral (Bloco/PT) – ... a dívida dos Estados. É um absurdo! Também há uma
audiência pública para se fazer esse debate. Os Estados não agüentam mais as taxas praticadas para o
financiamento dessa dívida; os Estados pagam, e as
dívidas aumentam. Então, são temas cruciais. Eu acho
que o Senado não pode... Até pelo seu papel de representante da Federação, ele tem que resgatar esse
papel. Portanto, quero cumprimentá-lo pelos discursos
e pelos temas profundos, fundamentais para o futuro
do Brasil, sem falar nos royalties, sobre os quais eu
também não vou me estender mais. Sem dúvida nós
vamos ter que discutir isso, porque o Pré-Sal não é
só uma riqueza dos Estados produtores, mas é uma
riqueza do Brasil. Muito obrigado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço a V. Exª. Devo pedir daqui a compreensão
do meu Presidente Ivo Cassol. Serei breve.
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Veja só! Nós precisamos tratar do comércio eletrônico.
Eu quero parabenizá-lo e dizer do orgulho que
tenho do trabalho que V. Exª faz na nossa Comissão
de Assuntos Econômicos e vamos estar juntos lá, contribuindo nessa direção.
Eu vou tratar aqui, nesta semana ainda, de um
estudo que eu pedi aqui e que, de forma competente,
a Consultoria do Senado nos fez. Era mais um sentimento, hoje é uma prova. Apenas para resumir, grande parte da carga tributária brasileira é de impostos
indiretos e isso causa um efeito perverso. Vejam o que
o estudo revela: a faixa da população que ganha até
três salários mínimos, por conta dos impostos indiretos, como ICMS, contribuições etc, paga de encargos
cerca de 48% – isso é até três salários mínimos, até
R$1.600,00 de renda – e quem ganha acima de trinta
salários mínimos, 28%. Olhem que perversidade! Qual
o efeito disso nas nossas regiões? Aí, a maior parte
da população ganha até três salários mínimos. Então,
tem-se um verdadeiro sugadouro de dinheiro dessas
regiões para as regiões mais desenvolvidas. A questão
do ICMS na origem e destino, ou seja, implantar a cobrança no destino, especialmente do valor agregado,
é um caminho também para evitar essa distorção. Há
a questão do Fundeb, que é distribuído injustamente,
e do SUS, que é distribuído injustamente, como se o
Brasil fosse todo igual. Quanto é que se recebe por
aluno em Mato Grosso, em São Paulo, no Piauí, em
Rondônia e no Rio Grande do Sul? A mesma coisa,
como se o Brasil fosse igual. Ora, há Estados em que
uma parcela da população que já tem renda estuda na
rede privada, uma parte grande dos estudantes está na
rede privada. Nos nossos Estados, cerca de 90% ou,
às vezes, 95% dos alunos estudam na rede pública.
A mesma coisa acontece na saúde. Quem tem mais
renda pode pagar consulta, tem plano de saúde. Nos
Estados de mais baixa renda, eles precisam quase
100% do Sistema Único de Saúde – aí, não pode ser
igual – e recebem a metade do valor recebido pelos
Estados mais desenvolvidos.
Então, são esses temas de que temos de cuidar
aqui, para poder colocar o Brasil nos eixos. E vamos
tratar deles com muito carinho.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Agradeço ao Senador Wellington.
Passo os trabalhos da Mesa ao Senador Wellington, pois vou usar da palavra por vinte minutos.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol, pela
Liderança do PP.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, cumprimento os parceiros desta Casa
e aproveito a oportunidade para cumprimentar também
o nosso Presidente da CAE, Senador Delcídio do Amaral, e também o ex-Governador Wellington Dias.
Antes de fazer o meu discurso, quero dizer que
é uma alegria ter na galeria, acompanhado-me, a minha esposa, Ivone, que está na tribuna de imprensa e
que me acompanha passo a passo nessa minha ida
e vinda do meu Estado de Rondônia. Então, com alegria, quero aqui deixar o meu abraço e cumprimentar
todos os amigos e as amigas do Brasil, especialmente
do meu Estado de Rondônia.
Vamos fazer justiça, Senador Wellington Dias,
porque já fomos Governadores. Tenho certeza de que
o senhor sempre pactuou e lutou para que aqueles que
trabalhassem fora de hora ganhassem a mais.
Os servidores desta Casa não me pediram para
advogar para eles, mas eu vou fazer um trabalho de
advogado sem sequer ter a carteirinha, sem sequer
ter feito Direito.
Esta Casa não paga hora extra aos servidores.
Isto não é justo! Há tantos servidores aqui no Senado
que, como colocaram na imprensa há poucos dias,
só vêm bater o ponto e vão embora. Cortem o salário
desses fantasmas, desses marajás, mas, por favor, paguem a quem trabalha. Não é para pagar como faziam
no passado, no feriado, na Páscoa, no Natal, mas nos
dias em que nós estamos no trabalho, no dia a dia,
igual a hoje, nesta terça-feira. Já estamos passando
das 21 horas: são 21 horas e 2 minutos.
Ao mesmo tempo, quero, aqui, hoje... Fiz um
compromisso com o povo do meu Estado de que iríamos bater muito duro. Eu ia fazer um projeto contra
os abusos sexuais, contra o estupro de crianças e
adolescentes.
Eu recebi da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da
Coordenadora do Programa Nacional do Enfrentamento
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,
Leila Paiva, uma carta que diz o seguinte:
A Sua Excelência o Senhor Senador
Ivo Narciso Cassol
Carta de agradecimento.
Senhor Senador
O Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
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vem, através desta, agradecer as palavras proferidas
em seu discurso, na sessão de 18 de maio de 2011,
no Plenário do Senado Federal, acerca do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
Hoje – eu queria ter feito isto no dia 18, mas não
foi possível –, dei entrada, Sr. Presidente e Srs. Senadores, num projeto de lei que altera o Código Penal para
prever medida de segurança de tratamento químicohormonal aos condenados por pedofilia.
Não vou ler todo ele em respeito aos servidores
e aos demais Senadores. Vou ler parte dele, para ser
breve.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O art. 98 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) –
vejam quantos anos, 70 anos!0 –, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 98...................................................
§1º Em caso de condenação pelos crimes previstos nos arts. 217-A, 218 ou 218-A
deste Código, o juiz, com base em avaliação
médica que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, procederá da seguinte forma:
I – determinará a substituição da pena
por tratamento ambulatorial químico-hormonal
ao condenado não reincidente que optar, voluntariamente, por se submeter a ele;
II – determinará a substituição da pena
por tratamento ambulatorial químico-hormonal
obrigatório ao condenado reincidente específico em crimes da mesma natureza.
§2º. Na hipótese dos incisos I e II do §1º
deste artigo, o juiz revogará a medida de segurança e aplicará a pena privativa de liberdade
fixada na sentença se o condenado descumprir as condições impostas, sem prejuízo do
tratamento.
§3º. O condenado que voluntariamente
se submeter à intervenção cirúrgica de efeitos
permanentes não se sujeitará ao tratamento
ambulatorial de que trata o §1º deste artigo,
podendo o juiz extinguir a punibilidade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação.
O objetivo do presente projeto de lei é claro:
propor o tratamento de “castração química”...
Mas alguém que está me assistindo, nos quatro
cantos do País, não concorda comigo? Até quando
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vamos aceitar, nesta Casa, pessoas que se dizem doentes, anormais, piores do que animais, pegarem seu
neto, Senador Delcídio, ou pegarem um filho...?
Eu tenho dois netos, um de cinco anos, o Enzo,
e um de seis meses, o Ivo Júnior, e está vindo uma
neta. Mas como agiriam os nossos avós, os bisavós,
como eu? Vocês admitiriam esses abusos sexuais da
maneira que estão acontecendo? E tem alguém, Presidente, que diz o seguinte: “Não, deixa para lá!” Se
alguém está com dó de estuprador, leva ele para casa,
mas avisa antes, para primeiro tirarmos as crianças
de dentro de casa, e não deixar da maneira que está
acontecendo.
Esse projeto meu aqui, que estou apresentando,
que já apresentei nesta Casa, vem ao contrário do
Viagra, ele vem ao contrário do Cialis, que são estimuladores sexuais. Por este projeto, é para tomar, sim,
para poder diminuir o desejo sexual, especialmente o
bestial, contra criança e adolescente.
O objetivo do presente projeto de lei é claro:
propor o tratamento de “castração química” – na
verdade, tinha que cortar fora, mas, como a lei não
permite, então vamos só com o tratamento químico
–, como medida de segurança para os pedófilos. Por
que a adoção de medida aparentemente tão rigorosa? Por uma razão muito simples: a pedofilia não é
uma escolha individual ou um comportamento cultural,
mas uma doença. Segundo o DSM, a pedofilia é caracterizada por intensas fantasias e desejos sexuais
ou comportamentos recorrentes por no mínimo seis
meses envolvendo crianças, geralmente abaixo de
13, 12, 10, 8 anos de idade.
A Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento da Organização Mundial de Saúde,
de 1993, descreve pedofilia como uma parafilia ou
transtorno de preferência sexual caracterizada pelo
desejo por crianças usualmente de idade pré-puberal
ou no início da puberdade.
Portanto, a política criminal deve encarar o problema com seriedade. Para a confecção do presente
projeto de lei, adotamos a estratégia legislativa do Criminal Code da Califórnia, Estados Unidos: a) com a
primeira condenação, o pedófilo pode, voluntariamente,
submeter-se ao tratamento de castração química.
Senador Delcídio, com certeza, ele vai ficar igual
a um boi na invernada depois de capado: não incomoda
mais ninguém. É disso que precisamos com esses que
sequer respeitam uma criança e um adolescente.
Com a segunda condenação, aí já não é mais
critério de vontade do pedófilo. É obrigação e decisão
do tratamento de castração química já pela própria
Justiça.
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E temos hoje, no Brasil e no exterior, vários sistemas de tratamento e acompanhamento para saber
quem, na verdade, se comporta de tal forma.
E, terceiro, o pedófilo não se submete ao tratamento se, voluntariamente, optar pela intervenção
cirúrgica de efeitos permanentes. Por que não? Pode
também.
Não vislumbramos outro meio para melhor enfrentar o problema. Não tem outra maneira. Deem-me
uma solução! Mas, gente, isso vai prejudicar? Mas
tantos homens tomam Viagra, tomam Cialis para poderem se satisfazer. Por que não podemos aplicar
nesses que abusam de crianças para que possamos
ter tranquilidade e paz? Então, não vislumbramos
outro meio para melhor enfrentar o problema, o qual
foge da competência dos órgãos de prevenção e repressão penal. Trata-se de um problema de saúde
que tem-se tornado cada vez mais frequentemente
um problema penal.
O que propomos com este projeto não é a instituição de uma pena cruel, não, gente! De maneira
nenhuma! Continua esse cidadão, que deveria ser cidadão, a viver no meio da sociedade, mas com uma
condição: dando tranquilidade para todos.
Portanto, o que propomos com esse projeto não
é a instituição de uma “pena cruel”, como alguns já
levantaram, pois não se trata de pena excessiva ou
arbitrária. Muito pelo contrário. O tratamento químicohormonal é proporcional ao fato, atende aos objetivos
de segurança pública e depende do agente para ser
aplicado.
Se o agente não se tratar voluntariamente, em
sua vida privada, obrigará o Estado a fazê-lo, em nome
da segurança pública. O projeto ora proposto, frise-se,
busca zelar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pois não obriga ao tratamento com a primeira
condenação. Aqui neste projeto não obrigamos ninguém a fazer tratamento na primeira. Mas é opção
trocar vários anos de cadeia em troca de dar paz e
segurança para os seus sobrinhos, para os amigos,
vizinhos, que têm crianças e adolescentes dentro de
casa. Mas não obriga ao tratamento com a primeira
condenação. O tratamento só será obrigatório com
a reincidência específica. O Estado já terá dado ao
agente tempo e motivos razoáveis e claros para se
tratar. Caso o agente ignore esses sinais e cometa novamente o crime, aí, sim, passará a ofender de forma
flagrante os interesses coletivos e os limites razoáveis
da convivência social, e o Estado, como resultado, em
defesa da sociedade e da família, deverá responder
na mesma proporção.
Portanto, julgamos tratar-se de inovação premente
e fundamental da nossa legislação penal, para a qual
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peço o apoio dos meus ilustres colegas Senadoras e
Senadores.
Que este projeto não seja o projeto do Senador
Ivo Cassol. Que este projeto seja dos pais de bem, dos
avós, dos bisavós, que defende cada um.
Eu queria aqui fazer uma pergunta a vocês e deixar para que pensem na cama, a vocês que estão me
assistindo em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, em
Santa Catarina, na Bahia, no Piauí, no Pará, em Rondônia, o meu Estado, para vocês pensarem na cama:
eu queria saber como cada um de vocês reagiria se
acontecesse um estupro com uma criança de 3, 4, 5,
6, 7, 8 ou 10 anos, um filho seu, um neto seu. Como
cada Senador aqui agiria?
Com certeza, muitos que estão aqui diriam que
a única solução seria eliminar esse indivíduo da face
da Terra. Mas a lei assim não permite e diz que está
doente. Então, se está doente, vamos tratar, vamos
cortar o mal pela raiz – e cortar o mal pela raiz é tratar
com a castração química.
Se está dando certo em outros países, por que
não implantarmos aqui? Por que deixarmos esses brutos, infelizmente não racionais, irracionais e desequilibrados, sob pena de dizerem que, ainda por cima, estão
doentes, abusarem de criança e adolescente?
Senador Romero Jucá, é revoltante! Eu assisti, no meu Estado de Rondônia, a um estuprador com nove estupros ir para a cadeia. No final de
2009, ele recebeu indulto de Natal. Foi para a casa
de uma família evangélica. O cidadão acolheu porque estava querendo recuperar um ex-presidiário
e ex-estuprador. E esse evangélico, esse morador
de Porto Velho tinha três crianças dentro de casa.
Três crianças! E as três crianças foram estupradas.
Duas crianças, Delcídio, foram assassinadas, e uma
conseguiu escapar.
Com certeza, se essa lei tivesse sido aprovada,
esse cara tinha sido capado e estava vivendo no meio
da sociedade igual a um cordeirinho: mansinho, mansinho, mansinho.
Então, esta lei que proponho a esta Casa é para
dar tranquilidade para os pais que deixam os filhos
para trabalhar, para buscar o sustento da família no
dia a dia. E, muitas vezes, mesmo que esteja com um
empregado, com um vizinho, com um amigo, quando
menos se espera, acontecem fatos bárbaros como esse
que aconteceu, em vários lugares por aí.
Agradeço a Deus por tudo o que propiciou na
minha vida, mas quero pedir para o Brasil inteiro,
neste momento em que dei entrada neste projeto: vocês que vão sempre à igreja ou mesmo em casa, nas
suas orações, continuem pedindo a Deus que ilumine
os nossos 81 Senadores, que ilumine os nossos 513
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Deputados Federais para que eles aprovem esta lei e
para que possamos dar mais tranquilidade e mais paz
para as nossas famílias.
Que Deus abençoe todo mundo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Saudamos o Senador Ivo Cassol. Certamente,
é um projeto que vai gerar um bom debate nas comissões, na Casa, na sociedade.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 282, DE 2011
Altera o Código Penal, para prever medida de segurança de tratamento químicohormonal aos condenados por pedofilia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 98 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar
acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 98...................................................
§ 1º Em caso de condenação pelos crimes previstos nos arts. 217-A, 218 ou 218-A
deste Código, o juiz, com base em avaliação
médica que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, procederá da seguinte forma:
I – determinará a substituição da pena
por tratamento ambulatorial químico-hormonal
ao condenado não reincidente que optar, voluntariamente, por se submeter a ele;
II – determinará a substituição da pena
por tratamento ambulatorial químico-hormonal
obrigatório ao condenado reincidente específico em crimes da mesma natureza.
§ 2º Na hipótese dos incisos I e II do §
1º deste artigo, o juiz revogará a medida de
segurança e aplicará a pena privativa de liberdade fixada na sentença se o condenado
descumprir as condições impostas, sem prejuízo do tratamento.
§ 3º O condenado que voluntariamente
se submeter à intervenção cirúrgica de efeitos permanentes não se sujeitará ao tratamento ambulatorial de que trata o § 1º deste
artigo, podendo o juiz extinguir a punibilidade.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O objetivo do presente projeto de lei é claro: propor o tratamento de “castração química”, como medida
de segurança, para os pedófilos. Por que a adoção de
medida aparentemente tão rigorosa? Por uma razão
simples: a pedofilia não é uma escolha individual ou um
comportamento cultural, mas uma doença. Segundo o
DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders da American Psychiatric Association, 1994),
a pedofilia é caracterizada por intensas fantasias e
desejos sexuais ou comportamentos recorrentes por
no mínimo seis meses envolvendo crianças (geralmente abaixo de 13 anos de idade). A Classificação
de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID
10 (Organização Mundial de Saúde – 1993) descreve
pedofilia como uma parafilia ou transtorno de preferência sexual (F.65.4) caracterizada pelo desejo por
crianças usualmente de idade pré-puberal ou no início
da puberdade.
Segundo o psiquiatra forense Roberto Moscatello,
a frequência dessa parafilia é difícil de ser avaliada
em razão de somente serem descobertas quando do
flagrante delito ou por outras pessoas e vítimas. Estudos sobre a personalidade de pedófilos revelam sentimentos de inferioridade e baixa autoestima, tendência ao isolamento e solidão, imaturidade emocional,
dificuldade de relacionamento com pessoas de sua
idade e sinais de raiva e hostilidade. Segundo Moscatello, comumente apresentam outros transtornos mentais associados (transtornos do humor, ansiedade ou
de personalidade). Anormalidades neuroendócrinas,
neuroquímicas e cerebrais (principalmente nos lobos
frontais e temporais) têm sido descritas em exames
laboratoriais e de neuroimagem. Níveis de inteligência
abaixo da média também são um achado comum. Do
ponto de vista psiquiátrico-forense na área criminal,
conclui Moscatello, a pedofilia deve ser considerada
uma “perturbação de saúde mental e consequente
semi-imputabilidade”, já que o indivíduo é capaz de
entender o caráter criminoso do fato e parcialmente ou
incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento – ou seja, há perda do controle dos impulsos
ou vontade (cf. Pedofilia é doença passível de inimputabilidade, Conjur, 2010).
Portanto, a política criminal deve encarar o problema com seriedade. Para a confecção do presente
projeto de lei, adotamos a estratégia legislativa do Criminal Code da Califórnia/EUA: a) com a primeira condenação, o pedófilo pode voluntariamente se submeter
ao tratamento de castração química; b) com a segunda
condenação, o pedófilo é obrigado a se submeter ao
tratamento de castração química; e c) o pedófilo não
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se submete ao tratamento se, voluntariamente, optar
pela intervenção cirúrgica de efeitos permanentes.
Há vários meios hoje para a perícia médica avaliar a pedofilia. Para uma avaliação rigorosa, normalmente se procede a dosagens hormonais, tomografia
computadorizada de crânio ou ressonância magnética
e testes psicológicos ou projetivos de personalidade.
Outro meio de avaliação é a pletismografia do órgão
sexual masculino, que consiste na medida de seu volume ou circunferência durante apresentação de estímulos visuais e auditivos de conteúdo sexual. É um
exame comumente usado nos EUA e Canadá e que tem
revelado grande especificidade e sensibilidade para a
pedofilia. Tempo de reação visual também é outro meio
para avaliar preferências sexuais através de um questionário e avaliação computadorizada com imagens de
crianças, adolescentes e adultos. Portanto, segundo
nossa proposta, o juiz, para decretar a medida de segurança de tratamento ambulatorial, terá como base
laudo médico que compreenderá os exames necessários hoje disponíveis para identificar a doença.
O tratamento recomendado tem sido de natureza
farmacológica (químico-hormonal). Os medicamentos
agem diminuindo os níveis de testosterona (acetato de
ciproterona, acetato de medroxiprogesterona, acetato
de leuprolide) e são comumente usados nos EUA e
Canadá (tratamento conhecido como “castração química”). Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina (fluoxetina e sertralina entre outros) também
são usados inicialmente ou em formas mais leves. As
taxas de reincidência criminal são sempre menores
entre pedófilos submetidos a tratamento comparados
com os sem tratamento, segundo Moscatello.
Não vislumbramos outro meio para melhor enfrentar o problema, o qual foge da competência dos
órgãos de prevenção e repressão penal. Trata-se de
um problema de saúde que tem se tornado cada vez
mais frequentemente um problema penal. O que propomos com este projeto não é a instituição de uma
“pena cruel”, como alguns já levantaram, pois não se
trata de pena excessiva ou arbitrária. Muito pelo contrário. O tratamento químico-hormonal é proporcional
ao fato, atende aos objetivos de segurança pública e
depende do agente para ser aplicado.
Se o agente não se trata voluntariamente, em
sua vida privada, obrigará o Estado a fazê-lo, em nome
da segurança pública. O projeto ora proposto, frise-se,
busca zelar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pois não obriga ao tratamento com a primeira
condenação. O tratamento só será obrigatório com a
reincidência específica. O Estado já terá dado ao agente
tempo e motivos razoáveis e claros para se tratar. Caso
o agente ignore esses sinais e cometa novamente o cri-

Maio de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

me, passará a ofender de forma flagrante os interesses
coletivos e os limites razoáveis da convivência social,
e o Estado, como resultado, em defesa da sociedade,
deverá responder na mesma proporção.
Portanto, julgamos tratar-se de inovação premente e fundamental de nossa legislação penal, para
a qual peço o apoio dos meus ilustres Pares. – Senador Ivo Cassol.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
com o maior prazer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu queria pedir a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
Há pouco eu dizia aqui da colaboração do Senador Romero Jucá para a gente chegar ao entendimento
em relação ao Pré-Sal. Nosso Deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, está cuidando desse convencimento do nosso Senador, e vamos convencer juntos a
nossa Presidente Dilma, para toda a base do Governo
estar unida nesse tema, com certeza.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
dizer que o Senador Ivo Cassol lança nesta Casa um
debate que é importante que seja feito. Providências
devem ser tomadas. O Poder Público deve exercer um
papel de proteção da sociedade. E o debate é fundamental para que possamos ter leis duras que possam
efetivamente proteger a sociedade, nesse caso específico do projeto do Senador Cassol, as crianças e os
adolescentes do Brasil.
Quero dizer também ao Presidente Wellington
que essa questão do Pré-Sal é um desafio que o Congresso deve enfrentar. Precisamos resolver a questão
do Pré-Sal porque hoje manter a situação do jeito que
está, na verdade, é manter o status quo em que Rio,
Espírito Santo basicamente levam toda a vantagem
na questão dos royalties.
Nós não queremos que o Rio e Espírito Santo
tenham prejuízos no seu fluxo financeiro do que já
têm, mas, pelo tamanho do Pré-Sal e para o futuro do
Brasil, essa justiça do desenvolvimento deve ser feita
para todos os Estados da Federação. O Piauí merece, o
Mato Grosso do Sul merece, Rondônia merece, e meu
Estado de Roraima merece muito também. Portanto,
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nós vamos fazer aqui uma equanimidade de recursos
para que todos os Estados e todos os brasileiros possam usufruir dessa riqueza e exercer as condições
de ter uma melhor educação, uma melhor saúde, um
melhor serviço público.
Mas eu pedi a palavra, Sr. Presidente, para fazer
dois registros rápidos. O primeiro deles é dizer que recebi hoje, das mãos do Dr. Gustavo Vale, Presidente
da Infraero, esta cópia da ordem de serviço que foi assinada hoje para iniciar a obra do armazém de cargas
do aeroporto de Boa Vista.
Essa obra é fundamental para Roraima porque
somos agora uma ZPE, somos uma área de livre
comércio e não temos um armazém alfandegado. E
esse armazém do Aeroporto Internacional de Boa
Vista será o primeiro armazém alfandegado de Roraima e, portanto, dará condição de recebermos cargas
do exterior e dará condição também do aeroporto de
Boa Vista ser um aeroporto de apoio de carga à Zona
Franca de Manaus, porque hoje o aeroporto de Manaus está saturado.
Hoje, uma carga para ser despachada, depois
de recebida no Aeroporto de Manaus demora de sete
a dez dias; e, se for desembarcada no aeroporto de
Boa Vista, com um dia estará no pátio da empresa
que encomendou aquela carga. Portanto, é uma alternativa concreta ao sistema de logística da Amazônia
Ocidental.
O Dr. Gustavo Vale me trouxe a ordem de serviço para a empresa JE Comércio de Produtos Eletro
Eletrônicos Ltda que tem seis meses e 180 dias para
realizar a obra, que está com recursos garantidos.
Esse é um pleito que fiz em 2009. O compromisso
da Infraero foi feito em 2010 e, agora, em 2011, estamos iniciando a obra a partir de 1º de junho.
Portanto, quero aqui comunicar com satisfação
essa vitória, que não é minha só, mas é do povo de
Roraima.
O segundo registro que quero fazer é também
referente ao Estado de Roraima. É um registro também importante: é que a base cartográfica contínua
de Roraima é a primeira base cartográfica homologada pelo IBGE para a Amazônia Legal. O Secretário
Haroldo Amoras, do Planejamento, e o Zé Antônio
Barroso, da coordenadoria da questão de logística de
terras, fizeram um excelente trabalho e hoje Roraima
tem o Estado todo georreferenciado, fazendo com que
o programa Roraima Legal, o projeto de regularização
fundiária do Estado possa avançar mais do que nunca. Tivemos o apoio do Incra nesta questão, tivemos o
apoio do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário,
nessa questão, mais o Governador Anchieta, o Secretário Haroldo Amoras e toda a equipe da Secretaria de
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Planejamento foi fundamental para que nós tenhamos
esse handicap, essa conquista que vai fazer com que
a regularização fundiária de Roraima possa avançar
ainda mais, a passos largos.
Essa foi uma conquista que fizemos da regularização fundiária no Governo do Presidente Lula, e
essa regularização fundiária precisa ser levada a todos os trabalhadores, a todos os produtores do nosso
Estado.
Portanto, eu registro aqui com satisfação essa
conquista da área técnica do Governo de Roraima, que
faz com que a sua base cartográfica seja homologada
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no processo de georreferenciamento, dando inteireza
e rapidez a todo o processo de regularização.
Eu solicito a transcrição deste material que registrei, Sr. Presidente, e agradeço a V. Exª ter-me concedido a palavra.
Boa noite.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nós também comemoramos com o povo
de Roraima, certamente, essa importante vitória do
trabalho de V. Exª e da bancada, e das lideranças de
Roraima.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento,
quanto ao pleito aqui feito.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 588, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma do artigo 74, inciso II e do
artigo 75, do Regimento Interno do Senado Federal,
seja criada Comissão Externa, composta por três Senadores, destinada a representar o Senado Federal na
IV Conferência de Prefeitos da C40, que acontecerá
em São Paulo, no período de 30 de maio a 3 de junho
do corrente ano.
Justificação
O C40 representa um grupo de grandes cidades,
empenhadas em combater o aquecimento global e a
mudança climática. Tendo como objetivo principal a
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cooperação na redução da emissão de gases do efeito
estufa e promover ações em grupo entre empresas,
administrações públicas e a sociedade.
São Paulo é uma das únicas cidades no Brasil
a fazer um inventário de suas emissões, que foi publicado em 2005. Será a primeira cidade do hemisfério
sul a sediar o C40 Summit de 2011.
O encontro é uma oportunidade excelente para
a exploração e troca de novas ideias sobre transporte,
energia, arrecadação de fundos, uso de terras e descarte de resíduos, problemas essenciais na garantia
da sustentabilidade e da qualidade de vida de seus
cidadãos.
Nesse sentido, por se tratar de uma conferência
de singular importância social no contexto mundial,
também consideramos imprescindível a presença do
Senado Federal, representado por uma comissão de
parlamentares. – Senador Inácio Arruda, Líder do
PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos termos
regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 590, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do ex-Senador Abdias do Nascimento, apresentando
condolências à família.
Justificação
Faleceu nesta manhã, no Rio de Janeiro, o escritor Abdias do Nascimento. Aos 97 anos, o paulista
de Franca, passava por complicações que o levaram
ao internamento no último mês.
O Brasil está de luto com a perda poeta, político,
artista plástico, jornalista, ator e diretor teatral, Abdias
foi um corajoso ativista na denúncia do racismo e na
defesa da cidadania dos descendentes da África espalhados pelo mundo. 0 Brasil perde hoje um dos seus
maiores líderes.
Bacharel em Economia, Universidade do Rio de
Janeiro, 1938, diploma pós-universitário, Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 1957, pós-graduação
em Estudos do Mar, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro/ Ministério da Marinha, 1967, Doutor Honoris Causa, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, 1993, Doutor Honoris Causa, Universidade
Federal da Bahia, 2000.
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Foi deputado federal (1983-86), Secretário de
Estado, Governo do Rio de Janeiro, Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações
Afro-Brasileiras (SEAFRO) (1991-1994), Senador da
República (1991-99). Suplente do Senador Darcy Ribeiro, assumiu a cadeira no Senado, representando o
Rio de Janeiro pelo PDT em dois períodos: 1991-1992
e 1997-99, e Secretário de Estado de Direitos Humanos e da Cidadania, Governo do Estado do Rio de
Janeiro, 1999. Coordenador do Conselho de Direitos
Humanos, 1999-2000.
Abdias atuou com destaque, sobre as matérias
que diziam respeito aos direitos humanos. Ultimamente,
dedicou-se ao estudo e pronunciamentos em conferências sobre assuntos de interesse do país.
Abdias honrou o Parlamento brasileiro, foi um
parlamentar combativo e intransigente na defesa das
causas que defendia.
Abdias do Nascimento nos deixa com um sentimento forte de perda e de saudade, mas também deixa
plantado no solo do nosso país um exemplo de luta,
de coragem, um legado de honestidade, lealdade, idealismo e competência, qualidades fundamentais para
qualquer homem público.
Apresento hoje um requerimento para que o
Senado Federal possa expressar, em meu nome e
de todos os demais senadores, os nossos sinceros
sentimentos de pesar pela morte desse destacado
político brasileiro.
Sala das Sessões, 24, de maio de 2011. – Senadora Lídice da Mata.
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – A Presidência recebeu o Ofício nº 3, de
2011, do Presidente da Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
190, de 2010.
É o seguinte o Ofício:

Tablet PC produzido no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
Senadores
Titulares

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
§ 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado
Federal, que esta Comissão aprovou, em 12 de maio
do corrente, o Projeto de Lei do Senado nº 190, de
2010, que “Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de
1989, para dispor sobre o defensivo agrícola genérico”, de autoria do Senador Heráclito Fortes, como as
Emendas nos 1 e 2–CRA.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurcacz, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Com referência ao Ofício nº 3, de 2011, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:

Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

OF.- PRES Nº 003/2011-CRA
Brasília, 12 de maio de 2011
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Humberto Costa
Magno Malta
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

1.Marcelo Crivella
2.Gleisi Hoffmann
3.Cristovam Buarque
4.Lídice da Mata
5.João Pedro

Bloco (PMDB/PP/PSC/PMN/PV)
Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Eduardo Amorim
Sérgio Petecão

1.Paulo Davim
2.Vital do Rêgo
3.Ana Amelia
4.Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
Demóstenes Torres

1.Aloysio Nunes Ferreira
2.Jayme Campos
PTB

Gim Argello

1.João Vicente Claudino
*PSOL

Marinor Brito

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Ofício nº 64/2011
Brasília, 24 de maio de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Clésio
Andrade como membro suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição ao
Senador João Ribeiro, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo. – Senador Humberto Costa Líder
do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – A Senhora Presidente da República adotou, em
20 de maio de 2011, e publicou, no dia 23 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 534, de 2011, que
“Altera o art. 28 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para incluir no Programa de Inclusão Digital

Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia

1.José Guimarães
2.Henrique Fontana
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Mendes Ribeiro Filho

1.Teresa Surita
2.Almeida Lima

Bloco (PSB/PTB/PCdoB)
Ana Arraes
Jovair Arantes

1.Osmar Júnior
2.Givaldo Carimbão
PSDB

Duarte Nogueira

1.Otavio Leite
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PP
Nelson Meurer

1.José Otávio Germano
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

1.Pauderney Avelino

Bloco (PR/PRB/PTdoB/PRTB/PRP/PHS/PTC/PSL)
Lincoln Portela

1.George Hilton
PDT

Giovanni Queiroz

1.André Figueiredo
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

1.Rubens Bueno
*PMN

Fábio Farias

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 23-5-2011
– Designação Prevista da Comissão: 24-52011(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 25-5-2011
– Emendas: até 29-5-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 23-5-2011 a 5-6-2011
(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 5-6-2011
– Prazo na CD: de 6-6-2011 a 19-6-2011 (15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 19-6-2011
– Prazo no SF: de 20-6-2011 a 3-7-2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 3-7-2011
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 4-7-2011 a 6-7-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 7-7-2011 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 3-8-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, a seguinte Mensagem nº 137, de 2011,
na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 178, de 2010, (nº 5.914/2009, na Casa
de origem), de iniciativa da Presidência da República,
que dispõe sobre a criação de cargos em comissão e
funções de confiança destinados ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS e cria cargos efetivos de Pe-
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rito Médico Previdenciário, sancionado e transformado
na Lei nº 12.406, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados cópia
dos autógrafos.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Os Srs. Senadores Romero Jucá, Cyro Miranda e Paulo Paim enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, museus são os relicários
da História e da Cultura de um povo, de sua memória
e de suas realizações em todos os campos da ação
humana. Mas também são instituições vivas, abertas
às sempre novas manifestações culturais que o povo
não cessa de criar e reinventar. Investir no desenvolvimento econômico é importante, claro, e também na
melhoria das condições materiais de vida dos mais
pobres. Entretanto, se o País não conseguir promover, ao mesmo tempo, desenvolvimento econômico,
social, humano e cultural, haverá de ficar para trás no
conceito internacional dos povos civilizados.
Por isso, quero fazer desta tribuna um elogio à
Política Nacional de Museus, cujo Relatório de gestão
2003-2010 me chegou às mãos. Em sua apresentação,
o Ministro de Estado de Cultura do Governo Luiz Inácio
Lula da Silva, Juca Ferreira, relata como, naqueles 8
anos, a atividade museológica se fortaleceu no País,
a partir do marco legal da criação da Política Nacional
de Museus, que levou à criação do Sistema Brasileiro
de Museus (SBM), do Cadastro Nacional de Museus
(CNM), do Estatuto dos Museus, e do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram-MinC).
O avanço, entretanto, não foi apenas conceitual
e legislativo. Investiram-se R$ 119 milhões em 2009,
quantia que, comparada à de R$ 25 milhões, de 2002,
demonstra a atenção do Governo Lula com a cultura.
A recuperação da estrutura de unidades museológicas
foi realizada por intermédio de programas como o Modernização e o Mais Museus, e novos espaços foram
criados em Municípios que não possuíam museus.
Houve expansão também nas oportunidades oferecidas de formação profissional no setor. Se, em 2003,
havia apenas 2 cursos, o da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UniRio) e o da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), 11 novos cursos de graduação foram criados entre 2005 e 2010, e mais um curso
de pós-graduação.
O Presidente do Instituto Brasileiro de Museus,
José do Nascimento Júnior, destaca o papel dos museus como memória social, por um lado, e memória
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também, por outro lado, de memórias subterrâneas e
proibidas, pois cada objeto carrega uma memória social,
resultante de suas condições de produção, de circulação e de utilização. O museu seria então uma grande
arena de encontro do povo, onde a troca democrática
e a experiência da convivência pacífica, com a compreensão do outro e de sua visão são possíveis.
O livro traz ainda 11 artigos sobre os museus brasileiros e a nova política, e depoimentos de autoridades
como Sérgio Cabral, Governador do Estado do Rio de
Janeiro e o Deputado Federal Ângelo Vanhoni, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados, assim como de especialistas do setor,
como João Brigola, Diretor do Instituto de Museus e
Conservação de Portugal, Maria Olímpia Dutzmann,
Presidente do Conselho Federal de Museologia, José
Teixeira Coelho Netto, Curador-Coordenador do Masp,
Daniel Rangel, Diretor de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Bahia, Hugo
Vocurca, Diretor Executivo do Instituto Inhotim, além
de outros insignes militantes da museologia.
O Relatório de Gestão 2003-2010 da Política
Nacional de Museus é uma demonstração de que as
realizações do Governo Lula não se limitam à melhoria
perceptível na distribuição de renda da população, nem
à retomada do crescimento econômico, após décadas
de estagnação. Foi também um Governo preocupado
com a Cultura, especialmente com a preservação de
nosso patrimônio histórico, artístico e cultural abrigado
em nossos museus.
O novo Governo, capitaneado pela Presidente
Dilma Rousseff, tem agora o desafio de manter e levar
adiante esses sucessos. O apoio da população brasileira para isso, felizmente, ela já tem, pelo que indicam
as recentes pesquisas de opinião. Precisa agora convencer certos meios de comunicação e alguns setores
da política nacional.
Muito obrigado.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, um dos traços marcantes do contexto pósmoderno é o aparecimento de um mundo multipolar,
em que as economias emergentes mostram-se com
força comparável à dos mercados consumidores da
América do Norte e da União Européia.
À evidência, o Brasil, como país emergente da
América do Sul, precisa ter como prioridade o fortalecimento das relações com os parceiros do Mercosul,
sobretudo num contexto em que avançam sobre nós
os produtos chineses, favorecidos por um valor artificial do yuan e do dólar.
Entendo, Sr. Presidente, que o Mercosul, ao comemorar 20 anos, se fortalece como patrimônio dos
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povos dos países-membros e representa símbolo do
esforço permanente de integração econômica e política da América do Sul.
Não é por acaso que os cinco membros do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e, mais
recentemente, a Venezuela se comprometem com
a comunhão de valores expressos nas sociedades
democráticas, pluralistas, defensoras das liberdades
fundamentais, dos direitos humanos, da proteção do
meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, bem
como do estado democrático de direito, com o combate
permanente à pobreza.
Não poderia deixar de rememorar aqui nosso
querido e saudoso André Franco Montoro, que nos
ensinava “para a América Latina, a opção é clara: integração ou atraso...”.
E não parava por aí, porque ponderava como
“urgente substituir o isolamento e o conflito pela solidariedade...”
Ensinava, também, Sr. Presidente, que a integração da América Latina não se processaria de forma
democrática se não tivesse a participação, consciente
e organizada da sociedade civil.
Srªs e Srs. Senadores, o Mercosul é um vetor de
coesão política e econômica da América Latina que
precisa ser sistematicamente fortalecido sobretudo no
contexto globalizado de hoje.
Trata-se de uma estrada para o desenvolvimento conjunto que deve ser permanentemente mantida
e pavimentada.
Muito obrigado!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, como primeiro assunto, quero
fazer um registro sobre o aniversário da Associação
Aposentados de Guaíba/RS e abaixo-assinado contra
analfabetismo.
Hoje, dia 24 de maio, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul comemora
mais um aniversário. Ela está completando 35 anos,
ricos em vitórias e conquistas para os municípios do
Rio Grande do Sul.
Fui convidado a participar das comemorações,
mas infelizmente, em virtude de compromissos de
agenda em Brasília, não posso compartilhar deste momento de alegria. Assim sendo, designei um assessor
para me representar.
Nós temos tido uma parceria muito positiva com
a FAMURS nesta jornada pelo crescimento dos municípios gaúchos e, tenho certeza, de que esse objetivo
continuará a ser perseguido com muita garra e dedicação por todos nós.
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Acredito que essa histórica Federação continuará mantendo-se firme em seu empenho por dias
melhores para todos os municípios do nosso estado,
como sempre fez, apoiando cada vez mais a luta pela
inclusão social, contribuindo com suas lideranças para
potencializar oportunidades iguais também para negros, índios, pessoas com deficiência, idosos e todos
os excluídos em nossa sociedade.
Entre tantas pautas, nosso trabalho no Congresso
Nacional tem dado prioridade, também, a construção
de uma política nacional que torne os municípios cada
vez mais fortalecidos.
Temos nos preocupado com as políticas públicas desenvolvidas pelos gestores e gestoras municipais nos colocando a disposição de toda a comunidade gaúcha para buscarmos soluções conjuntas, seja
mediante propostas legislativas, seja nas instâncias
estaduais ou federais.
Nesse contexto, por diversas vezes nos posicionamos pela aprovação da Emenda 29, considerando
importante a sua regulamentação para a promoção
das políticas públicas para a saúde.
Pensando na arrecadação municipal, defendemos
a divisão dos royalties do pré-sal entre todos os estados brasileiros e continuaremos apoiando a proposta
e defendendo a derrubada do veto presidencial em
coerência a posição assumida anteriormente.
Entendemos que o desafio de promover e garantir à população brasileira condições dignas de saúde,
educação, segurança..., passa por uma readequação
do pacto federativo, por um orçamento equilibrado e
pela alocação de recursos em políticas públicas que
aliem equilíbrio e desenvolvimento social.
A FAMURS tem auxiliado os 496 municípios gaúchos assessorando as prefeituras e criando um canal de
interlocução eficaz entre os gestores e as autoridades
federais. Sem dúvida, exercendo um papel relevante
no atual cenário nacional.
Junto aos meus votos de sucesso e meus sinceros cumprimentos, quero reafirmar que somos um só
na luta pelo bem da nossa gente gaúcha!!!
Sr. Presidente, de forma simbólica, quero homenagear uma cidade gaúcha chamada Guaíba, e, através dela, prestar minha homenagem a todos os 496
municípios gaúchos.
Guaíba é um município próximo a capital gaúcha,
Porto Alegre, e eu recebi, da Associação de Aposentados de lá, uma carta contando um pouco do aniversário de 2 anos da Associação.
As festividades contaram com a participação de
caravanas de ônibus de outros quatro municípios que
foram compartilhar da alegria daquele momento.
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A Associação marcou aquele dia, com a entrega
de certificados a 12 alunos que se formaram no curso
básico de informática para idosos que a Associação
oferece.
Considero esses cursos muito importantes para a
interação dos mais velhos com as características que
marcam a realidade atual do mundo.
Acho louvável esse tipo de iniciativa!
Sr. Presidente, a Associação também pautou o
evento em uma tônica muito importante: o resgate da
dignidade dos analfabetos.
Na carta que recebi veio em anexo um abaixoassinado contra a exclusão de pessoas analfabetas
no contexto político e social.
Sei que o Governo está se esforçando para que
possamos resolver a questão e entendo que quanto
mais gente se engajar nesta luta, mais rápido venceremos o analfabetismo.
Para finalizar, quero dizer que estive em Guaíba
há algum tempo e conversei com o Prefeito Henrique
Tavares e com representantes da Associação, quanto
a uma reivindicação que ela faz: um local onde possam
se instalar e desenvolver mais atividades em prol de
seus associados e da comunidade.
O Prefeito disse que analisaria o pedido e, quero salientar que a Associação continua no aguardo de
uma resposta.
Faço um apelo ao Prefeito Henrique Tavares no
sentido de que a Associação possa ter seus anseios
atendidos.
Deixo meu abraço e meus cumprimentos à Associação de Aposentados de Guaíba, na pessoa de seu
presidente, Adão Lacerda. Parabéns pela postura cidadã com que vocês tem conduzido seus trabalhos.
Parabéns à FAMURS e ao nosso estado pelo
belo quadro de municípios que só traz orgulho e alegria para nossa gente!!!
Como segundo assunto, quero fazer um registro
a respeito da Audiência Pública sobre Trabalhadores
Experientes acima de 45 anos – Projeto Jefferson
Peres.
Hoje pela manhã na Subcomissão Permanente
em Defesa do Emprego e da Previdência Social realizamos uma Audiência Pública sobre a questão dos
trabalhadores experientes no Brasil com mais de 45
anos de idade excluídos do mercado de trabalho.
A audiência de hoje é fruto de uma nova forma
de me comunicar com a sociedade, a internet.
Conheci através das redes sociais, um grupo de
pessoas de diversas cidades do país, que desempregadas, com mais de 45 anos de idade, estão debatendo na rede social via internet esse de Grupo Executivos Experientes – eles querem Carreira e Empregos,
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alternativas para a inclusão no mercado de trabalho
justamente em uma fase em que não são mais guris,
mas também não são idosos. São pessoas com experiências variadas de vida e profissional que a beira
da aposentadoria veem seus rendimentos diminuídos.
Eu os recebi em meu escritório, lá no Rio Grande do
Sul, cerca de quinze deles, para ouvir um pouco sobre o tema.
A título de exemplo, entre 1993 e 2002 as taxas
de desemprego relativas aos grupos de trabalhadores
nas faixas etárias entre 15 e 17 anos e 18 e 24 anos de
idade aumentaram em 34% e 39% respectivamente.
No mesmo período, as taxas relativas as faixas
etárias 40 a 49 anos e 50 a 59 anos cresceram 75% e
68% respectivamente. No conjunto, cerca de 20% dos
desempregados têm entre 40 a 59 anos de idade.
Atualmente, o Ministério do Trabalho vem apresentando bons índices de empregabilidade, mas isso
não significa que não temos que avançar.
Srªs e Srs. Senadores, na oportunidade, informei que em 2005 apresentei o PLS 126, que Institui o
Programa Nacional de Estímulo ao Emprego de Trabalhadores Experientes- PENED.
O projeto está tramitando na Câmara dos Deputados como PL 6930/2006, já com o substitutivo do
deputado Roberto Santiago aprovado na Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público.
O Deputado Roberto reuniu-o a outros 15 projetos
que tratam sobre o tema, e digo mais, ele aperfeiçoou
o projeto ao estabelecer com o substitutivo, regras
para a contratação de jovens com menos de 24 anos
e trabalhadores maiores de 45 anos.
A ideia é implantar um programa de estímulo à
contratação desses trabalhadores. Os empregadores
que contratarem tais trabalhadores, desde que atendidas várias condições estipuladas no projeto de lei,
fariam jus ao recebimento de incentivos fiscais.
Atualmente o PL 6930/2006 está na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, sob
relatoria do Deputado Jorge Corte Real (PTB-PE).
Na verdade, propus que esta Lei leve o nome de
Jefferson Peres. E tive apoio por unanimidade dos que
passaram hoje pela Subcomissão de trabalho, emprego e previdência e fazendo assim uma justa e legitima
homenagem ao pioneiro deste debate no país.
Com sua simplicidade e sabedoria, lá dos céus,
tenho certeza que ele iluminou as nossas mentes e os
nossos corações durante a manhã de hoje.
Eu falo do Senador Jefferson Peres, do PDT do
Amazonas, pois foi com ele que iniciamos os debates
aqui no Senado Federal. Gostaria muito que esta Lei
levasse o nome de Jefferson Peres. Seria uma forma de
homenagear este grande e inesquecível homem público.

Maio de 2011

Participaram da audiência:
Jeferson Luiz Faria Soares, Representante do
Grupo de Estudos dos Trabalhadores Experientes. Ele
reforçou com dados a importância de uma política de
estímulo aos profissionais com mais de 45 anos.
Lourenço Ferreira do Prado, Coordenador Nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores e Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas
Empresas de Crédito, propôs mais investimentos na
qualificação profissional para o público com idade acima de 45 anos e em condições de exercer atividades
profissionais em suas áreas de trabalho.
Rodolfo Peres Torelly, Diretor do Departamento
de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, expôs
os projetos que o Ministério está desenvolvendo a nível
nacional, visando a criação e a geração de novos empregos em todas as regiões. Afirmou que nestes nove
anos do governo Lula e agora Dilma já foram atingidos
16 milhões e 300 mil empregos novos. Estes projetos
são desenvolvidos com recursos provenientes do FATFundo de Assistência ao Trabalhador.
Ana Paula da Silva, Diretora de Qualificação do
Ministério do Trabalho falou sobre o estímulo para a
qualificação de profissionais com idade acima de 40
anos, mediante incentivos fiscais para os empreendedores que oferecerem vagas a esses profissionais.
Ela disse algo muito importante também sobre
os anúncios de ofertas de emprego. Eles parecem
discriminar as pessoas mais velhas, pois em seu texto
costumam salientar que a vaga é para pessoas com
menos de 40 anos.
Passaram por lá, com ricas contribuições os Senadores: Ataídes Oliveira, Casildo Maldaner, Vicentinho Alves, Sérgio Petecão, Lídice da Mata e Wellington Dias.
No final da audiência pública propus que a entidade dos Trabalhadores Experientes criasse, via internet, um Cadastro Nacional dos desempregados, com
o objetivo de colocá-los no mercado de trabalho.
A minha proposta foi aceita por todos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas,
a seguinte:
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para acrescentar outras atividades
de prestação de serviços às já passíveis de
opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 475, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2010Complementar (nº 12/2003-Complementar, na
Casa de origem, do Deputado Sarney Filho),
que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI
e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da
Constituição Federal, para a cooperação entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas ações administrativas decorrentes
do exercício da competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação
das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 11, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, que altera
o procedimento de apreciação das medidas
provisórias pelo Congresso Nacional.
Parecer sob nº 255, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto em separado do Senador José
Pimentel.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 6, de 2011 (nº 5.543/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(RS) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 237, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 21, de 2011 (nº 5.545/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
(PB) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 238, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: ad hoc Senador Luiz Henrique.
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 23, de 2011 (nº 5.548/2009,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região
(PI) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 239, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Ciro Nogueira.
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8
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 185, de 2004, do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nº 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos do Substitutivo,
que oferece;
2º pronunciamento (sobre as emendas
apresentadas ao Substitutivo, em turno suplementar, perante à Comissão): favorável, na forma da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo).
9
REQUERIMENTO Nº 455, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 455, de 2011, do Senador Eduardo Braga,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta por cinco Senadores, com
o objetivo de acompanhar e analisar, no prazo
de doze meses, as ações da Política Nacional
de Segurança Pública, especialmente os projetos e programas financiados com recursos
do PAC 2.
10
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 573, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
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solicitando voto de solidariedade ao Governo
Brasileiro, em razão da declaração da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos, em 1º
de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
11
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 574, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de censura à declaração da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, em
1º de abril de 2011, na qual solicita às autoridades brasileiras a suspensão do licenciamento
e da construção da hidrelétrica de Belo Monte,
no rio Xingu (PA).
12
REQUERIMENTO Nº 588, DE 2011
Votação do Requerimento nº 588, de
2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando
a criação de Comissão Temporária Externa,
composta de três Senadores, destinada a representar o Senado Federal na IV Conferência
de Prefeitos da C40, em São Paulo, de 30 de
maio a 3 de junho.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 23
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia

Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio de Janeiro

Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PT - Lindbergh Farias**
Bloco-PRB - Marcelo Crivella**

Maranhão

PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará

Bloco-PSDB - Mário Couto*
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro**
PSOL - Marinor Brito**

Pernambuco

Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
PTB - Armando Monteiro**
Bloco-PT - Humberto Costa**

São Paulo

Bloco-PT - Eduardo Suplicy*
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PT - Marta Suplicy**

Minas Gerais

Bloco-PR - Clésio Andrade* (S)
Bloco-PSDB - Aécio Neves**
PPS - Itamar Franco**

Goiás

Bloco-PSDB - Cyro Miranda* (S)
Bloco-DEM - Demóstenes Torres**
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia**

Mato Grosso

Bloco-DEM - Jayme Campos*
Bloco-PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDT - Pedro Taques**

Rio Grande do Sul

Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amélia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

Bloco-PC DO B - Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira**
Bloco-PT - José Pimentel**

Paraíba

Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**
Bloco-PMDB - Wilson Santiago**

Espírito Santo

Bloco-PT - Ana Rita* (S)
Bloco-PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Piauí

PTB - João Vicente Claudino*
Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PT - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte

Bloco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)
Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina

Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)
Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

Alagoas

PTB - Fernando Collor*
Bloco-PP - Benedito de Lira**
Bloco-PMDB - Renan Calheiros**

Sergipe

Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorim**

Mandatos
*: Período 2007/2015

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: Período 2011/2019

Amazonas

Bloco-PT - João Pedro* (S)
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná

Bloco-PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann**
Bloco-PMDB - Roberto Requião**

Acre

Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)
Bloco-PT - Jorge Viana**
Bloco-PMN - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul

Bloco-PSDB - Marisa Serrano*
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

Distrito Federal

PTB - Gim Argello* (S)
Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

Rondônia

Bloco-PDT - Acir Gurgacz*
Bloco-PP - Ivo Cassol**
Bloco-PMDB - Valdir Raupp**

Tocantins

Bloco-DEM - Kátia Abreu*
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira** (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá

Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PMDB - Geovani Borges** (S)
PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima

PTB - Mozarildo Cavalcanti*
Bloco-PT - Angela Portela**
Bloco-PMDB - Romero Jucá**

COMPOSIÇÃO

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 226, de 2011,
de autoria da Senadora Marinor Brito e outros Senadores, composta por sete titulares e cinco suplentes,
destinada a investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil,
suas causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência
da convenção de Palermo.
(Requerimento nº 226, de 2011, lido em 16.3.2011)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (5)

TITULARES

SUPLENTES

Leitura: 16/03/2011

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lídice da Mata (PSB-BA)
Angela Portela (PT-RR)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2,4,7)

(2,6)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Paulo Davim (PV-RN)

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Marinor Brito (PSOL-PA)

1.

(1)

PTB
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(3)

Notas:
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
3. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
6. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CPI - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ECAD
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 547, de 2011, de
autoria do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores, composta por onze titulares e seis suplentes,
destinada a investigar, no prazo de cento e oitenta dias, supostas irregularidades praticadas pelo ECAD na
arrecadação e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e prática de
cartel no arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo de gestão coletiva centralizada de
direitos autorais de execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei nº 9.610/98.
(Requerimento nº 547, de 2011, lido em 17.5.2011)
Número de membros: 11 titulares e 6 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
1.
2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
1.

PTB
1.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Leitura: 17/05/2011

COMPOSIÇÃO

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador José Pimentel (PT)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(2)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Membro da Comissão Diretora

Notas:
1. Em 23.03.2011, os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares foram designados membros do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.
nº 038/2011 - GLDBAG).
2. Em 31.03.2011, os Senadores Vital do Rêgo e Ricardo Ferraço foram designados membros do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na
Comissão (Of. nº 097/2011 - GLPMDB).

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS HAITIANOS NO ACRE
E DEMAIS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.
Finalidade: Averiguar, in loco, no prazo de 15 dias, a situação de cidadãos haitianos que se encontram
no Acre e demais estados da Amazônia brasileira, visando medidas a serem tomadas para sua proteção e
regularização migratória.
(Requerimento nº 153, de 2011, tendo como signatários os
Senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, aprovado em 03.03.2011)
Número de membros: 5
MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Anibal Diniz (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(2)
(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Sérgio Petecão (PMN)

(3)

Senador Gilvam Borges (PMDB)

(4,5)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 14.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
2. Em 14.03.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
3. Em 16.03.2011, o Senador Sérgio Petecão é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
5. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor, no prazo de 90 dias, alterações no Sistema Nacional de Defesa Civil e construir
proposta de constituição de uma força nacional de defesa; atuando especialmente em estados onde ocorreram
tragédias de grandes proporções como Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro.
(Requerimento nº 171, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Jorge Viana, aprovado em 17.3.2011)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
RELATOR: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) (5)

(5)

Instalação: 04/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

Senador Delcídio do Amaral (PT)
Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

(4)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,6)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT)

(4)

(4)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Casildo Maldaner (PMDB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)

(3)

(3)

1. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)
2. Senador Luiz Henrique (PMDB)

Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(3)

3. Senador Benedito de Lira (PP)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(3)

4.

(3)
(3)

(7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB)

(1)

1. Senador Cyro Miranda (PSDB)

(1)

2.

PTB
Senador Fernando Collor

(2)

1. Senador Armando Monteiro

(2)

Notas:
1. Em 1º.04.2011, os Senadores Paulo Bauer e Cyro Miranda são designados membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) na Comissão. (Of. 74/2011 - GLPSDB)
2. Em 06.04.2011, os Senadores Fernando Collor e Armando Monteiro são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão.
(Of. 77/2011 - GLPTB)
3. Em 07.04.2011, os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Vital do Rêgo e Valdir Raupp são designados membros titulares do Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão; e os Senadores Ricardo Ferraço e Luiz Henrique, membros suplentes. (Of. 105/2011-GLPMDB)
4. Em 20.04.2011, os Senadores Jorge Viana, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias e Inácio Arruda são designados membros titulares do Bloco de Apoio
ao Governo na Comissão; e os Senadores Ana Rita, Blairo Maggi, Lídice da Mata e Acir Gurgacz, membros suplentes. (Of. 54/2011-GLDBAG)
5. Em 04.05.2011, foi lido o Of. 015/11-SSCEPI, que comunica a instalação da Comissão Temporária e a eleição do Senador Jorge Viana para Presidente e
do Senador Inácio Arruda para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Casildo Maldaner para Relator.
6. Em 04.05.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ana Rita. (Of. 59/2011-GLDBAG)
7. Em 04.05.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 140/2011).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) REALIZAR VISITA IN LOCO À ELETROBRÁS
TERMONUCLEAR S.A (ELETRONUCLEAR)
Finalidade: Realizar visita, in loco, à Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR), em específico,
a Usina Nuclear de Angra I, Angra II e demais instalações do complexo.
(Requerimento nº 237, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lindbergh Farias, aprovado em 22.03.2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(2)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

(3)

2. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(7)

(5)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Senador Lobão Filho (PMDB)

1.

(1)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

(6,9)

2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Cyro Miranda (PSDB)

(8)

1. Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

Notas:
1. Em 29.03.2011, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 096/2011 GLPMDB).
2. Em 29.03.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
3. Em 29.03.2011, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
4. Em 29.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 GLDBAG).
6. Em 29.03.2011, o Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) cedeu a segunda vaga de titular na Comissão ao PRB (Of. nº 096/2011 - GLPMDB)
7. Em 29.03.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 - GLDBAG).
8. Em 29.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
9. Em 30.03.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar
(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) ao Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 41/2011 - GLDBAG).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

REFORMA POLÍTICA - 2011
Finalidade: Elaborar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Anteprojeto de Reforma Política.
(Atos do Presidente do Senado Federal nºs 24 e 28, de 2011)
Número de membros: 15 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Designação: 10/02/2011

TITULARES

SUPLENTES

Senador Francisco Dornelles (PP)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Itamar Franco (PPS)

2. Senador Vital do Rêgo (PMDB)

Senador Fernando Collor (PTB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Aécio Neves (PSDB)

4. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

5. Senadora Ana Amélia (PP)

Senador Luiz Henrique (PMDB)

6. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Wellington Dias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Pedro Taques (PDT)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senadora Ana Rita (PT)
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)
Senadora Lúcia Vânia (PSDB)
Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 61 33034638
E-mail: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO

COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Delcídio do Amaral (PT)

1. José Pimentel (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Clésio Andrade (PR)

6. Blairo Maggi (PR)

João Ribeiro (PR)

7. Vicentinho Alves (PR)

(7)

Acir Gurgacz (PDT)

8. Pedro Taques (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Roberto Requião (PMDB)

4. Ana Amélia (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

6. Geovani Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(4,8)

(6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(2)

(5)

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como
membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PT, designando os Senadores Delcídio Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin como membros
titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi, Vicentinho Alves, Pedro Taques,
Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros suplentes, para comporem a CAE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Marta Suplicy (PT)

1. Acir Gurgacz (PDT)

José Pimentel (PT)

2. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Armando Monteiro (PTB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 6/2011, com o objetivo de acompanhar e avaliar, até o final
da presente sessão legislativa ordinária, o desempenho da política fiscal implementada pelo Governo e suas
consequências para a gestão da política macroeconômica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Gleisi Hoffmann (PT)

1. Angela Portela (PT)

Clésio Andrade (PR)

2. Lindbergh Farias (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Francisco Dornelles (PP)

1. Ciro Nogueira (PP)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

(1)

(2)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).

1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC)

(4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

3. João Pedro (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

Vicentinho Alves (PR)

5. Lindbergh Farias (PT)

João Durval (PDT)

6. Clésio Andrade (PR)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

7. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

(3,5)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ana Amélia (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino

1. Armando Monteiro
(1,6)

2. Gim Argello

Notas:
*. Em 17.02.2011 foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cícero Lucena, Lúcia Vânia e Marisa Serrano como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAS
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e os
Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAS.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 52, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Gilvam Borges, Jarbas
Vasconcelos, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Eudardo Amorim e Ana Amélia como membros titulares; e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon,
Lobão Filho, Eduardo Braga, Roberto Requião, Sergio Petecão e Benedito de Lira como membros suplentes, para comporem a CAS.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval, Rodrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comporem a CAS.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 044/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. nº
062/2011 - GLPMDB).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
5. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na comissão. (OF. nº 81/2011 GLPMDB)
6. Em 18.05.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do PTB na comissão. (OF. nº 87/2011 -GLPTB)

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: quintas-feiras, às 11h30 - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 12/2005, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
da Valorização das Pessoas com Deficiência.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Wellington Dias (PT)

2. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Marisa Serrano Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 07.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em
substituição ao Senador Cyro Miranda (Of. nº 20/2011 - CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Humberto Costa (PT-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Humberto Costa (PT)

1. João Durval (PDT)

Ana Rita (PT)

2. Wellington Dias (PT)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Amorim (PSC)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim (PT)

1. Vicentinho Alves (PR)

Lídice da Mata (PSB)

2. João Pedro (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Eduardo Amorim (PSC)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PMN)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Paulo Bauer (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DEPENDENTES
QUÍMICOS DE ÁLCOOL, "CRACK" E OUTROS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 02/2011, da Comissão de Assuntos Sociais, com o objetivo
acompanhar, no prazo de 90 (noventa) dias, Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos de Álcool,
"Crack" e Outras Drogas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Wellington Dias (PT)

1. Angela Portela (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Paulo Davim (PV)

Ana Amélia (PP)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Ana Amelia Vice-Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente deste Colegiado.
3. Em 18.05.2011, o Senador Cyro Miranda deixou de integrar a Subcomissão em virtude de participar de diversas outras Comissões (OF. nº 40/2011 PRESIDÊNCIA/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE)

(1)
(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
José Pimentel (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Ana Rita (PT)

Pedro Taques (PDT)

3. Anibal Diniz (PT)

Jorge Viana (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(8)

(10)

(10)
(10,11)

Magno Malta (PR)

5. João Ribeiro (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Humberto Costa (PT)

(20)
(9)

(12)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eunício Oliveira (PMDB)

1. Luiz Henrique (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(2,17)

Romero Jucá (PMDB)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

(3,5,16,21)
(4,16)
(13,16)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

(21)

Roberto Requião (PMDB)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Mário Couto (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(18)

4. José Agripino (DEM)

(14)
(19)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(6)
(7)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 5, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno malta, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e
os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
**. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

***. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ.
****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCJ.
*****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Eunicio Oliveira,
Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
*******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
********. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CCJ.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
3. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
7. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
8. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
11. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (OF. nº 014/2011-GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nº 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCJ nº 2/2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
com o obejtivo de analisar, no prazo de 90 (noventa) dias, do PRS nº 96, de 2009, que Altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações.
Número de membros: 5 titulares
PRESIDENTE: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(3)
(2)

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Eduardo Suplicy (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Benedito de Lira (PP)

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)
Notas:
1. Em 16.03.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. nº 15/2011 - Presidência
CCJ)
2. Em 23.03.2011, o Presidente deste colegiado designou o Senador Ricardo Ferraço como Relator (OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
3. Em 23.03.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Eduardo Suplicy Presidente deste colegiado(OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Anibal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Gleisi Hoffmann (PT)

Walter Pinheiro (PT)

5. Clésio Andrade (PR)

João Ribeiro (PR)

6. Vicentinho Alves (PR)

(12)

Magno Malta (PR)

7. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

8. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lídice da Mata (PSB)

9.

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

(10)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Roberto Requião (PMDB)

1. VAGO

Eduardo Amorim (PSC)

(2)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Geovani Borges (PMDB)

3. Luiz Henrique (PMDB)

(7,13)

Garibaldi Alves (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

5. Vital do Rêgo (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PMN)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amélia (PP)

9.

(11)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

(5)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

(6)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(8)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

(1)

PSOL
Marinor Brito
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Randolfe Rodrigues

(9)

(4)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Lúcia Vânia, Marisa Serrano e o Senador Paulo
Bauer como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João VIcente Claudino como
membros titulares; e o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 50, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Roberto Requião, Eduardo Amorim, Gilvam
Borges, Garibaldi Alves, João Alberto Souza, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e a Senadora Ana Amélia como membros titulares; e os
Senadores Jarbas Vasconcelos, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Francisco Dornelles como membros
suplentes, para comporem a CE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando as Senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu como
membros titulares; e os Senadores Jayme Campos e José Agripino como membros suplentes, para comporem a CE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e
os Senadores Wellington Dias, Ana Rita, Paulo Paim, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Magno Malta, Cristovam Buarque, Lídice da Mata e Inácio Arruda
como membros titulares; e os Senadores Delcídio Amaral, Aníbal Diniz, Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, Clésio Andrade, Vicentinho Alves e Pedro
Taques como membros suplentes, para comporem a CE.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 043/2011-GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
5. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
6. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
9. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: terças-feiras, às 11h - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO
AMBIENTE ESCOLAR
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nº 19/2011, da Senadora Gleisi Hoffmann e outras, com a
finalidade de, no prazo de seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar e debater as
relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar
esse problema em busca de uma sociedade educadora.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

Notas:
*. Em 17.05.2011, foi lido o Ofício nº 036/2011/CE informando que o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte decidiu, e o Plenário
referendou, a redução do número de cinco membros titulares e cinco suplentes para três membros titulares e três suplentes para a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (3)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Anibal Diniz (PT)

1. Ana Rita (PT)

João Pedro (PT)

2. Delcídio do Amaral (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Vicentinho Alves (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Pedro Taques (PDT)

5. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(4)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Waldemir Moka (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Kátia Abreu (DEM)

3. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

(1)

1. João Vicente Claudino

(2)

PSOL
1. Marinor Brito
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro suplente, para compor a
CMA.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Marisa Serrano como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CMA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 57, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Vital do Rêgo, Wilson Santiago, Eunício
Oliveira, Romero Jucá, Eduardo Braga, Ivo Cassol e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Lobão Filho, Waldemir Moka,
João Alberto Souza e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CMA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 046/2011 - GLPTB / OF. nº 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 052/2011 - GLPTB).
3. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Rodrigo Rollemberg e Kátia Abreu, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 18.03.2011, o Senador Delcídio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro (OF. nº 36/2011 - GLDBAG).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: terças-feiras, às 11h30 - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Kátia Abreu (DEM)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Jorge Viana (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

João Pedro (PT)

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 2, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, João Pedro, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Marisa Serrano e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga, Wilson Santiago, Kátia Abreu e João Vicente Claudino
como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente da Água.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Blairo Maggi (PR)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Pedro Taques (PDT)

2. VAGO

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

2. Waldemir Moka (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

3. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Walter Pinheiro não pertencer mais à Comissão. (Of. nº 36/2011 - GLDBAG)
*. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques, Aníbal Diniz, Vital do Rêgo, Eunício Oliveira, Eduardo Braga, Cícero Lucena, Aloysio Nunes Ferreira e Paulo
Davim como membros titulares; e os Senadores Rodrigo Rollemberg, Walter Pinheiro, Vicentino Alves, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Flexa Ribeiro, Jayme Campos e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (1)
RELATOR: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
João Pedro (PT)

1. Jorge Viana (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ivo Cassol (PP)

1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Eduardo Braga (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro e Ivo Cassol, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado,
e designou como relator o Senador Delcídio do Amaral (Of. nº 26/2011 - CMA).
*. Em 12.4.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Delcídio do Amaral, Ivo Cassol, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
João Pedro (PT)

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 5.5.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores João Pedro e Paulo Davim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, e
designou como relator o Senador Pedro Taques (Of. nº 47/2011 - CMA).
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como membros suplentes,
para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Ana Rita (PT)

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. João Pedro (PT)

Magno Malta (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. João Durval (PDT)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Lídice da Mata (PSB)

(11)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Pedro Simon (PMDB)

1. Geovani Borges (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

(8,10)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

(1,13)

Garibaldi Alves (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. VAGO

Paulo Davim (PV)

6.

(13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)
VAGO

(5,9)

1. VAGO

(6)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(7)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

(2)

(12)

1.
2.

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

(4)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular para compor a
CDH.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Marisa Serrano e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CDH.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e Marta
Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela Portela
e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 54, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Pedro Simon, Jarbas Vasconcellos, Garibaldi
Alves, João Alberto Souza, Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Gilvam Borges, Eunício Oliveira, Ricardo Ferraço,
Wilson Santiago e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CDH.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
2. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
12. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
Instalação: 12/04/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Angela Portela (PT)

1. Marta Suplicy (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Ana Rita (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Sérgio Petecão (PMN)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

VAGO

2.

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

1.

(1)

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
*. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela Portela
e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 29/2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar a execução da regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 25/2010, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em defesa da criança, do adolescente, da juventude
e do idoso.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

6.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E REDUÇÃO DA
POBREZA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 3/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de, no
prazo de 6 meses, identificar, analisar e debater propostas legislativas que tratam dos temas da pobreza, da
exclusão social e da questão de acesso e do exercício de direitos humanos fundamentais das populações
menos favorecidas.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

3. Lindbergh Farias (PT)

João Pedro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Ana Amélia (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Roberto Requião (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

5. Ricardo Ferraço (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

2. Cyro Miranda (PSDB)

(3)

José Agripino (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1.

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular para compor a
CRE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Aécio Neves e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CRE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 32, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular, para compor a
CRE.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e o Senador
Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CRE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, Eduardo
Suplicy, Gleisi Hoffmann, João Pedro, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros titulares; e os Senadores Delcídio
Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Marcelo Crivella, Clésio Andrade, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes, para comporem
a CRE.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CRE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CRE.
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB ao
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 034/2011 - GLPTB / OF. nº 021/2011 - GLBAG).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Cristovam Buarque, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Paulo Bauer é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 057/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
4. Em 13.04.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em substituição ao Senador Walter Pinheiro. (Of. nº 051/2011
- GLDBAG)

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Reuniões: quintas-feiras, às 10h - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMP. DA RIO +20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Cristovam Buarque (PDT)

1. Blairo Maggi (PR)

Lindbergh Farias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Luiz Henrique (PMDB)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
*. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam Buarque,
Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi, Gleisi Hoffmann,
Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Rio
+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 8 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Blairo Maggi (PR)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Jorge Viana (PT)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Gleisi Hoffmann (PT)

4. João Pedro (PT)

(3)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Cyro Miranda (PSDB)

(2)

(1)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Em 13.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/2011 - CRE/PRES)
2. Em 13.04.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nº
026/2011 - CRE/PRES)
3. Em 13.04.2011, o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
4. Em 18.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu o Senador Mozarildo Cavalcanti e a Senadora Ana Amélia, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado (OF. Nº 029/2011-CRE/PRES).

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT)

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Pedro Taques (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Geovani Borges (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Wilson Santiago (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Eduardo Amorim (PSC)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ivo Cassol (PP)

(3,4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Mário Couto (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
(2)

Demóstenes Torres (DEM)

3. Cyro Miranda (PSDB)
4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

PSOL
1.
Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 21, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e os Senadores
Armando Monteiro e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a CI.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh Farias,
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Benedito de Lira (PP-AL) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Wellington Dias (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(2)

Ana Rita (PT)

2. João Pedro (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

Vicentinho Alves (PR)

4. Magno Malta (PR)

João Durval (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

6.

(3)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amélia (PP)

1. João Alberto Souza (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

2. Lobão Filho (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. VAGO

Wilson Santiago (PMDB)

4. Eunício Oliveira (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Ataídes Oliveira (PSDB)

(6)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 28, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cícero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Lúcia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o Senador
Armando Monteiro como membro suplente, para comporem a CDR.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Eunício Oliveira, Ivo Cassol e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Em 24.02.2011, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
3. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituído pelo Senador Wellington Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô-la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Ofício nº 027/2011-GLDBAG).
4. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
5. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 10.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves (Of. nº 113/2011-GLPSDB).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: quartas-feiras, às 14h Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Wellington Dias (PT)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. Magno Malta (PR)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Amorim (PSC)

1. Ciro Nogueira (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Wilson Santiago (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 04.04.2011, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente e o Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente, deste colegiado
(Of. nº 001/2011 -CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo de
acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO) (1)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Vanessa Grazziotin (PC DO B)

1. Acir Gurgacz (PDT)

Vicentinho Alves (PR)

2. João Pedro (PT)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Ana Amélia (PP)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)

Ivo Cassol (PP)

2. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Lúcia Vânia (PSDB)

(2)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.
2. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nº
113/2011-GLPSDB).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Delcídio do Amaral (PT)

1. Angela Portela (PT)

Gleisi Hoffmann (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

João Pedro (PT)

3. Walter Pinheiro (PT)

Clésio Andrade (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

5. João Durval (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(5)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

3. Valdir Raupp (PMDB)

Ana Amélia (PP)

4. Luiz Henrique (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)

(3)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

(4)
(7)

PTB
(1)

1. Mozarildo Cavalcanti

(6)

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 29, de 2011, da Liderança do PSDB, designando a Senadora Marisa Serrano e o Senador Cyro Miranda como
membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Flexa Ribeiro como membros suplentes, para comporem a CRA.
**. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CRA.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Eduardo
Amorim, Ana Amélia, Ivo Cassol e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores Garibardi Alves, Roberto Requião, Valdir Raupp, Luiz
Henrique, Ciro Nogueira e João Alberto Souza como membros suplentes, para comporem a CRA.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 24, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio Amaral, Gleisi
Hoffmann, João Pedro, Clésio Andrade e Acir Gurgacz como membros titulares; a Senadora Ângela Portela e os Senadores Eduardo Suplicy, Walter
Pinheiro, Blaio Maggi, João Durval e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CRA.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (OF. nº 047/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Marisa Serrano.
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4. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
7. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 12h Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (2)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Anibal Diniz (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Walter Pinheiro (PT)

3. Magno Malta (PR)

João Ribeiro (PR)

4. Cristovam Buarque (PDT)

(4)

Pedro Taques (PDT)

5. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

Bloco Parlamentar ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Eduardo Braga (PMDB)

1. Geovani Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

(3,5)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Fernando Collor

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
*******. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF.nº 026/2011-GLDBAG)
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO

CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 26/04/2011

Notas:
1. Eleito na sessão plenária do Senado Federal de 26.04.2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

(1)
(1)

19/04/1995 5ª Eleição Geral:
30/06/1999 6ª Eleição Geral:
27/06/2001 7ª Eleição Geral:
13/03/2003 8ª Eleição Geral:

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)

1.

João Alberto Souza (MA)

2. Wilson Santiago (PB)

Renan Calheiros (AL)

3. Valdir Raupp (RO)

Romero Jucá (RR)

4. Eunício Oliveira (CE)

PT
Humberto Costa (PE)

1. Anibal Diniz (AC)

Wellington Dias (PI)

2. Walter Pinheiro (BA)

José Pimentel (CE)

3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)

1. Paulo Bauer (SC)

Cyro Miranda (GO)

2. Marisa Serrano (MS)

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

DEM
Jayme Campos (MT)

1. Maria do Carmo Alves (SE)

PR
Vicentinho Alves (TO)

1.

PP
Ciro Nogueira (PI)

1.

PDT
Acir Gurgacz (RO)

1.

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

23/11/2005
06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011

Vital do Rêgo (PMDB/PB)
Atualização: 27/04/2011

Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
SENADOR

CARGO

Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

OUVIDOR-GERAL
Atualização: 26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(7)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(6)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(4)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(5)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(2)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(3)

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011

Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 24/02/2011

Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
4. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
7. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 24.02.2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senador Armando Monteiro (PTB-PE) (14)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(14)

1ª Designação: 23/03/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(5)

PT
Jorge Viana (AC)

(8)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(10)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(11)

DEM
José Agripino (RN)

(9)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ivo Cassol (RO)

(7)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(2)

PSOL
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(4)

(15)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(3)

PV
Paulo Davim (RN)

(6)

Atualização: 19/05/2011

Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 12/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 30/11/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(6)

PT
Ana Rita (ES)

(9)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(11)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(7)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(2)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(5)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(3)

PV
Paulo Davim (RN)

(4)

Atualização: 13/04/2011

Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 087/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designada para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 13/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designada para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8) PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE:

(14)

1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Casildo Maldaner (SC)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Gim Argello (DF)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(12)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(5)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(15)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(3)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
PMN
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(4)

Sérgio Petecão (AC)

(6)

PV
Paulo Davim (RN)

(2)

Atualização: 05/05/2011

Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70/1972)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato nº 1/1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Senador José Sarney (PMDB/AP)
Chanceler: Deputado Marco Maia (PT/RS)
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Marco Maia (PT/RS)

PRESIDENTE
José Sarney (PMDB/AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Rose de Freitas (PMDB/ES)

1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy (PT/SP)

2º VICE-PRESIDENTE
Eduardo da Fonte (PP/PE)

2º VICE-PRESIDENTE
Wilson Santiago (PMDB/PB)

1º SECRETÁRIO
Eduardo Gomes (PSDB/TO)

1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena (PSDB/PB)

2º SECRETÁRIO
Jorge Tadeu Mudalen (DEM/SP)

2º SECRETÁRIO
João Ribeiro (PR/TO)

3º SECRETÁRIO
Inocêncio Oliveira (PR/PE)

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino (PTB/PI)

4º SECRETÁRIO
Júlio Delgado (PSB/MG)

4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira (PP/PI)

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

LÍDER DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
João Paulo Cunha (PT/SP)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=768&amp;origem=CN

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

Número de membros: 13 titulares e respectivos suplentes
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Lei nº 8.389/91, artigo 4º

Titulares

Suplentes

Representante das empresas de
rádio (inciso I)
Representante das empresas de
televisão (inciso II)
Representante de empresas da
imprensa escrita (inciso III)
Engenheiro
com
notório
conhecimento
na
área
de
comunicação social (inciso IV)
Representante
da
categoria
profissional dos jornalistas (inciso
V)
Representante
da
categoria
profissional dos radialistas (inciso
VI)
Representante
da
categoria
profissional dos artistas (inciso
VII)
Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
Representante da sociedade civil
(inciso IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389/1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1/2004)

COMISSÕES DE TRABALHO
01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA
02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL
03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA
04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO
05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=767&amp;origem=CN

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
(Resolução nº 01/2007-CN)

Número de membros: 9 Senadores e 9 Deputados
COMPOSIÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Senado Federal
Titulares

Suplentes

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho
Telefones: (61) 3216-6871 / 3216-6878
Fax: (61) 3216-6880
E-mail: cpmc@camara.gov.br
Local: Câmara dos Deputados – Anexo II – Sala T/28
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/cn
E-mail: sclcn@senado.gov.br
Informações: (61) 3303-4050

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 1
Vice-Presidente: Senador Fernando Collor (PTB/AL)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)
LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 09.05.2011)

________________________
Notas:
1- Assumiu a presidência na 1ª Reunião de 2011, realizada em 3-5-2011, em substituição ao Senador Fernando Collor, conforme alternância
estabelecida na 1ª Reunião de 2001 da CCAI, realizada em 15-8-2011.

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Telefone: (61) 3303-4561 / 3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Local: Senado Federal, Anexo II, Térreo
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/atividade/conselho/conselho.asp?con=449&amp;origem=CN
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