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28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão
do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº
017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
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2011.
10. 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
Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
11. Senadora Gleisi Hoffmann comunicou, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter tomado posse no cargo de
Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
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2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Mensagens da Presidente da República
Nº 104, de 2011 (nº 271/2011, na origem),
solicitando a retirada de tramitação da Mensagem
nº 91, de 2011........................................................
Nº 105, de 2011 (nº 273/2011, 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........................
Nº 106, de 2011 (nº 279/2011, na origem),
encaminhando a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2011.......................................
Nº 107, de 2011 (nº 280/2011, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Sr. Laercio Antonio Vinhas para exercer o cargo
de Representante Permanente do Brasil na Missão
junto à Agência Internacional de Energia Atômica,
em Viena. .................................................................
Nº 108, de 2011 (nº 285/2011, na origem),
submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Sr. Luis Carlos Gomes Mattos para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Federal Militar,
na vaga decorrente da inatividade compulsória do
General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli. .....
2.2.2 – Pareceres
Nºs 699 e 700, de 2011, das Comissões de
Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 369, de 2009......................................................
2.2.3 – 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
369, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. (Ofício nº 73,
de 2011, da Comissão de Assuntos Sociais)......
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2.2.4 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 67, de 2011 (nº 215/2011, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, informando que no contexto da execução do Programa de Emissão de Títulos
e Administração de Passivos de Responsabilidade do
Tesouro Nacional no Exterior, o Tesouro Nacional não
realizou emissão de títulos da República......................
Nº 166, de 2011, na origem, da Ministra de Estado do Meio Ambiente, encaminhando a Proposição
CONAMA nº 3, de 8 de junho de 2011, que propõe
ao Senado que promova amplo debate público sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011, que
trata da Reforma do Código Florestal.......................
2.2.5 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nº 998, de 2011, na origem, encaminhando
cópia do Acórdão nº 1793/2011, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam. ..............
Nº 1.184, de 2011, na origem, comunicando
o recebimento do autógrafo da Resolução nº 11, de
2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
sob o nº TC-019.725/2011-6 e remetido ao setor
competente para as providências pertinentes........
Nº 1.185, de 2011, na origem, comunicando
o recebimento do autógrafo da Resolução nº 9, de
2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
sob o nº TC-019.723/2011-3 e remetido ao setor
competente para as providências pertinentes........
Nº 1.186, de 2011, na origem, comunicando
o recebimento do autógrafo da Resolução nº 10, de
2011, do Senado Federal, autuado naquele Tribunal
sob o nº TC-019.724/2011-0 e remetido ao setor
competente para as providências pertinentes........
2.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 910, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, solicitando voto de
louvor à escritora e professora Naide Gouvea.........
Nº 911, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando tramitação conjunta dos
Projeto de Lei do Senado nºs 289 e 192, de 2011.....
Nº 912, de 2011, de autoria do Senador Benedito de Lira, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 289 e 192, de
2011...................................................................
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2.2.7 – Comunicação da Presidência
Recebimento, durante o recesso parlamentar,
de requerimento do Senador Gilvam Borges solicitando prorrogação da licença concedida nos termos
do art. 43, I, do Regimento Interno. (Requerimento
nº 913, de 2011) ....................................................
2.2.8 – Leitura de requerimentos
Nº 914, de 2011, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 326, de 2010, e
214, de 2011...........................................................
Nº 915, de 2011, de autoria do Senador Cristovam Buarque, solicitando a retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 403, de 2011. Deferido..............
2.2.9 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 429, de 2011,
de autoria do Senador José Sarney, que denomina
“Aeroporto de Congonhas – Senador Romeu Tuma”
o Aeroporto de Congonhas/São Paulo, localizado
na capital do Estado de São Paulo.........................
Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2011, de
autoria da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei
nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para disciplinar
a aplicação dos recursos destinados a programas
de eficiência energética..........................................
2.2.10 – Comunicação
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
se substituição de membro na Comissão de Serviços de Infraestrutura. (Ofício nº 151/2011, de 1º
do corrente) ..........................................................
2.2.11 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Preocupação com os reflexos, para a Zona Franca de
Manaus, de decreto publicado pelo Governo do
Estado de São Paulo garantindo incentivos fiscais
às empresas que produzem tablets no estado......
SENADOR ANA AMÉLIA – Considerações
sobre a votação do novo Código Florestal; e outros
assuntos.................................................................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE, como
Líder – Considerações sobre a crise financeira dos
Estados Unidos; e outro assunto............................
SENADOR EDUARDO BRAGA – Apelo por
iniciativas de incentivo ao desenvolvimento do Estado do Amazonas; e outros assuntos....................
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA, como Líder
– Necessidade do aumento de fiscalização do Sistema S, anunciando a apresentação, por S. Exª, de
projeto de lei que reduz as alíquotas pagas pelas
empresas àquele sistema.......................................
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da apresentação de requerimentos solicitando o comparecimento de cinco Ministros de Estado, perante Comissões desta Casa, para prestar esclarecimentos
sobre recentes acusações de irregularidades em
suas Pastas, defendendo a criação de CPI para

30595

30595

30595

30595

30596

30597

30597

30603

30610

30615

30615

Agosto de 2011

investigar denúncias de corrupção envolvendo o Ministério dos Transportes e alguns de seus órgãos..
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Registro do risco de agravamento da crise
econômica mundial, caso o Banco Central dos Estados Unidos adote medidas de contração fiscal.
Defesa da necessidade de uma reflexão, por parte
do governo brasileiro, sobre a manutenção do tripé da política econômica nacional, sustentada em
superávit primário, metas de inflação e altas taxas
de juros...................................................................
2.2.12 – Aviso da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Nº 429, de 2011, na origem, encaminhando
os textos, devidamente retificados e traduzidos, dos
Apêndices I e II do Anexo A à Convenção Relativa à
Admissão Temporária, celebrada em Istambul, em
26 de junho de 1990, promulgada pelo Decreto Legislativo nº 563, de 2010. (Republicação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 23, de 2010, na íntegra,
fazendo incluir a tradução encaminhada pelo Aviso
nº 429, de 2011).....................................................
2.2.13 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JOSÉ PIMENTEL – Elogio ao empenho do governo do ex– Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e, agora, da Presidente Dilma Rousseff em
fortalecer os mecanismos do Estado Democrático
de Direito, combatendo a corrupção e enfrentando
as crises econômicas; e outros assuntos...............
SENADORA LÍDICE DA MATA – Registro do
falecimento do Sr. João da Costa Falcão, fundador
do Jornal da Bahia, ocorrido na última quarta-feira,
em Salvador............................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Apresentação de requerimento de Voto de Solidariedade ao
governo e ao povo norueguês em razão dos atentados cometidos em Oslo e na ilha de Utoya.........
2.2.14 – Leitura de requerimento
Nº 916, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e outros Senadores, solicitando voto
de solidariedade ao povo norueguês em razão dos
atentados ocorridos em Oslo e na ilha de Utoya....
2.2.15 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR VITAL DO RÊGO – Considerações acerca dos principais temas que devem ser
discutidos pelo Senado Federal neste semestre; e
outros assuntos......................................................
SENADOR PAULO PAIM – Satisfação com
a obtenção dos títulos de Miss Brasil 2011 e Miss
Brasil Deficiente Visual pelo Estado do Rio Grande
do Sul; e outros assuntos.......................................
SENADOR ANÍBAL DINIZ – Registro do sucesso da 39ª edição da Expoacre 2011.................
SENADOR VALDIR RAUPP – Relato da participação de S. Exª, como representante do Senado
Federal, na Feira Internacional Africa’s Big Seven/
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Saitex 2011, realizada no período de 17 a 19 de
julho do corrente, em Joanesburgo, na África do
Sul; e outros assuntos............................................
2.2.16 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, se
indicação de membro para integrar a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária (Ofício nº 152/2011, de
1º do corrente). Designação do Senador Alvaro Dias,
como suplente, para compor a referida Comissão.......
Do Senador Walter Pinheiro, referente a impossibilidade de S. Exa realizar visita a Estocolmo, Suécia, autorizada por meio do Requerimento nº 908, de
2011. (Ofício nº 90/2011, de 22 de julho último).....
2.2.17 – Pareceres
Nº 701, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
360, de 2007...........................................................
Nºs 702 a 704, de 2011, das Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 538, de 2007.........................................
Nºs 705 e 706, de 2011, das Comissões de
Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
77, de 2008............................................................
Nº 707, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
319, de 2010...........................................................
Nºs 708 e 709, de 2011, das Comissões de
Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, respectivamente, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 318, de 2009.........................
Nº 710, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, sobre o Ofício “S” nº
5, de 2011...............................................................
Nºs 711 a 713, de 2011, das Comissões de
Educação, Cultura e Esporte; de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2009........
2.2.18 – Comunicações da Presidência
Inclusão dos Projetos de Lei do Senado nºs
360 e 538, de 2007, cujos pareceres foram lidos
anteriormente, em Ordem do Dia, oportunamente,
a fim de serem declarados prejudicados. (Ofícios
nº 246 e 249/2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos) ........................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei do
Senado nºs 77, de 2008; nº 319, de 2010 e 318, de
2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário. (Ofícios nºs 247,
248 e 250/2011, da Comissão de Assuntos Econômicos) ...............................................................
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Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara
nº 35, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. (Ofícios nº
77/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle) .......
Arquivamento do Ofício nº “S”/5, de 2011,
cujo parecer foi lido anteriormente. .......................
Publicação, no Diário do Senado Federal
do dia 19 de julho do corrente, do Parecer nº 29,
de 2011-CN da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, concluindo pelo
arquivamento dos Avisos nºs 21, 40 e 51, de 2009;
e 5, de 2010. ..........................................................
Publicação, no Diário do Senado Federal
do dia 19 de julho do corrente, do Parecer nº 30,
de 2011-CN da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, concluindo pelo
arquivamento dos Avisos nºs 12, 18 e 34, de 2010;
e 3, de 2011............................................................
Arquivamento do Requerimento nº 243, de
2008........................................................................
Arquivamento do Requerimento nº 427, de
2011........................................................................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas perante a Mesa, aos Projetos de Lei
do Senado nºs 34, 36 e 38, de 2011......................
Arquivamento dos Requerimentos nºs 606,
de 2007; e 191, de 2010.........................................
2.2.19 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 68, de 2011 (nº 218/2011, na origem), do
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o
relatório com as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês
de junho de 2011, a tabela demonstrativa da Dívida
Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.........
Nº 69, de 2011 (nº 77/2011, na origem), do
Banco Central do Brasil, encaminhando o demonstrativo das emissões do real referente ao segundo
trimestre de 2011, as razões delas determinantes
e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas..........................................................
2.2.20 – Aviso do Tribunal de Contas da
União (autuação)
Nº 929, de 2010, na origem, como Processo
Administrativo nº 016131/10-0. ..............................
2.2.21 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 431, de 2011,
de autoria da Senadora Ana Rita, que altera a Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para permitir o
pagamento de despesas com recursos antecipados
pelo executor de convênios ou outros instrumentos
congêneres, celebrados por órgãos e entidades da
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Administração Pública, com posterior ressarcimento
pela entidade ou órgão repassador........................
Projeto de Lei do Senado nº 432 de 2011,
de autoria da Senadora Ana Rita, que altera a Lei
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências, e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e dá outras providências, para
estimular a adoção de medidas voltadas para o
amortecimento e a retenção das águas pluviais em
áreas urbanas.........................................................
Projeto de Resolução nº 36, de 2011, de autoria da Senadora Ana Rita, que modifica a denominação da Ala Sem. Filinto Muller para Ala Sen.
Luiz Carlos Prestes................................................
2.2.22 – Mensagens recebidas da Presidente da República
Nº 263, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de
2011 (nº 5.915/2009, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.443, de 2011....
Nº 264, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 68, de
2010 (nº 3.551/2008, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.444, de 2011....
Nº 265, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 118, de
2010 (nº 4.262/2008, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.445, de 2011....
Nº 266, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de
2010 (nº 5.488/2009, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.446, de 2011....
Nº 267, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de
2010 (nº 6.350/2009, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.447, de 2011....
Nº 269, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 252,
de 2009 (nº 2.247/2007, na Casa de origem, do
Deputado Pompeo de Mattos), sancionado e transformado na Lei nº 12.449, de 2011........................
Nº 270, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 260, de
2009 (nº 3.071/2008, na Casa de origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.450, de 2011....
Nº 268, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 248, de
2009 (nº 2.126/2007, na Casa de Origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.448, de 2011....
Nº 277, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
2010 (nº 4.198/2008, na Casa de Origem), sancionado e transformado na Lei nº 12.451, de 2011....
Nº 281, de 2011, na origem, restituindo os
autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 168, de
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1999 (nº 7.127/2002, na Câmara dos Deputados),
sancionado e transformado na Lei nº 12.452, de
2011........................................................................
Nº 282, de 2011, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 16, de
2011 (proveniente da Medida Provisória nº 526, de
2011), sancionado e transformado na Lei nº 12.453,
de 2011. .................................................................
Nº 67, de 2011-CN (nº 276/2011, na origem),
encaminhando ao Congresso Nacional, o Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao
terceiro bimestre de 2011.......................................
Nº 68, de 2011-CN (nº 278, de 2011, na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 20, de 2011CN, que abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério da Saúde e de
Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar
no valor global de R$ 593.754.077,00 (quinhentos
e noventa e três milhões, setecentos e cinquenta
e quatro mil, setenta e sete reais), para reforço de
dotações da Lei Orçamentária vigente. .................
2.2.23 – Comunicação da Presidência
Remessa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização dos Projetos de
Lei nº 20, de 2011-CN, e estabelecimento de calendário para tramitação da matéria. .....................
2.2.24 – Mensagem da Presidente da República
Nº 284, de 2011, na origem, comunicando
sua ausência do País, nos dias 27 e 28 de julho
último, para realizar viagem oficial ao Peru............
2.2.25 – Comunicação da Presidência
Adoção, pela Sra Presidente da República,
em 26 de julho de 2011, e publicação, no dia 27 do
mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº 539, de
2011, que autoriza o Conselho Monetário Nacional,
para fins da política monetária e cambial, a estabelecer condições específicas para negociação de
contratos de derivativos, altera o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, e os arts. 1º
e 2º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e dá
outras providências. Constituição da Comissão Mista
e estabelecimento do calendário para a tramitação
da matéria...............................................................
2.2.26 – Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nºs S/38 a 40 e 44 a 47, de 2011 (nºs 175 a
177 e 181 a 184/2011, na Casa de origem), encaminhando as Mensagens nºs 727 a 729, 733, 756
e 791, de 2010, da Presidência da República, que
comunicam a transferência de controle societário
de concessionárias de radiodifusão sonora. .........
Nºs S/41 a 43, de 2011 (nºs 178 a 180, de
2011, na Casa de origem), encaminhando as Mensagens nºs 730 a 732, de 2010, da Presidência da
República, que comunicam a transferência de controle societário de concessionárias de radiodifusão
sonora. ...................................................................
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2.2.27 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 1.201, de 2011, na origem, informando
que foram constatados indícios de irregularidade
grave nas obras que menciona...............................
2.2.28 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, no dia 15 de julho último,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
da apreciação, pelo Plenário, dos Projetos de Lei
da Câmara nºs 17 e 27, de 2011. ..........................
2.2.29 – Ofício do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia
Nº 439, de 7 de julho de 2011, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 491,
de 2011, do Senador Itamar Franco.......................
2.2.30 – Discurso encaminhado à publicação
SENADOR ROMERO JUCÁ – Reflexões sobre a preparação do Brasil para sediar as Olimpíadas
de 2016 e a Copa do Mundo de Futebol de 2014..
2.2.31 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 2, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
2.3 – ENCERRAMENTO
3 – PARECER
Nº 31, de 2011-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre
o Aviso nº 37, de 1999............................................
SENADO FEDERAL
4 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
5 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
6 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
7 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
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CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
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
8 – 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
9 – 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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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 162, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária de Mimoso de Goiás–GO para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Mimoso de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.101, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Cultural de Radiodifusão
Comunitária de Mimoso de Goiás–GO para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mimoso
de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 161, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Rádio Gêneses FM de
Campos dos Goytacazes para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.063, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária Rádio Gêneses
FM de Campos dos Goytacazes para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Solidária de Pais e Amigos de
Pessoas com Necessidades Especiais para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belém do São Francisco,
Estado de Pernambuco.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Ambiental São Sebastião dos
Campos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Senador
Amaral, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 455, de 28 de julho de 2009, que outorga autorização à Associação Solidária de Pais e Amigos de
Pessoas com Necessidades Especiais para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belém
do São Francisco, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 704, de 11 de setembro de 2009, que outorga
autorização à Associação Ambiental São Sebastião dos
Campos para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Senador Amaral, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 164, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 166, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Radiodifusão e
Integração Cultural de Maribondo para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Maribondo, Estado de Alagoas.

Aprova o ato que outorga autorização
à associação cultural comunitária viadutense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Viadutos, Estado
do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 466, de 28 de julho de 2009, que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
e Integração Cultural de Maribondo para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Maribondo,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 438, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária Viadutense para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Viadutos, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 165, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização à associação rádio comunitária HB FM
103,5 de Jequitaí-MG para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Jequitaí, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 159, de 14 de abril de 2009, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária HB FM 103,5
de Jequitaí-MG para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jequitaí, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 167, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária dos Moradores e
Amigos da Nascente do Rio Araguaia para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita do Araguaia,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 771, de 20 de novembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária dos Moradores
e Amigos da Nascente do Rio Araguaia para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Rita do Araguaia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 168, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 170, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão
Estação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião do Maranhão, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Clube do Pará PRC-5
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Belém, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 531, de 29 de agosto de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
Estação para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Sebastião do Maranhão, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de setembro de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Rádio Clube do Pará PRC-5
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Belém, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 169, DE 2011
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada ao SNC – Sistema Norte de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Marabá, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 58, de 24 de março de 2009, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 3 de outubro de 2008,
a permissão outorgada ao SNC – Sistema Norte de
Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Marabá, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 171, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Rádio Difusora Comunitária do Sul de
Minas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do
Alegre, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 333, de 29 de maio de 2009, que outorga
autorização à Rádio Difusora Comunitária do Sul de
Minas para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José do Alegre, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 172, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão
de Ipiranga de Goiás para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Ipiranga de Goiás, Estado de Goiás.

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Bela Vista – ACBV
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 328, de 28 de maio de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Ipiranga de Goiás para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipiranga de Goiás,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 49, de 28 de fevereiro de 2008, que outorga autorização à Associação Comunitária Bela Vista
– ACBV para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de
Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 175, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Litorânea de Rádio Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
João Pessoa, Estado da Paraíba.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação dos Moradores do Terceiro
Distrito de Aliança para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Aliança, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 262, de 19 de março de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 27 de fevereiro de 1997, a
permissão outorgada à Rede Litorânea de Rádio Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.030, de 23 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação dos Moradores do
Terceiro Distrito de Aliança para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aliança, Estado de
Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 176, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 178, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Capital de Difusão Comunitária para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Patos de Minas,
Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação das Famílias Carentes de São
João das Missões para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
João das Missões, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 336, de 29 de maio de 2009, que outorga
autorização à Associação Capital de Difusão Comunitária para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
nº 163, de 14 de abril de 2009, que outorga autorização
à Associação das Famílias Carentes de São João das
Missões para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João das Missões, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 177, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 179, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural de Comunicação de Timóteo para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Timóteo, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Terra Fm de Goiânia
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Goiânia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 313, de 21 de maio de 2009, que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural de
Comunicação de Timóteo para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Timóteo, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 760, de 18 de dezembro de 2007, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 17 de outubro de 2000,
a permissão outorgada à Rádio Terra FM de Goiânia
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 180, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 182, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural, Educativa e Desportiva “Monsenhor Jadir Brandão
Costa” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Felixlândia,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 590, de 18 de agosto de 2009, que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural, Educativa
e Desportiva “Monsenhor Jadir Brandão Costa” para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Felixlândia, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação dos Moradores do Bairro Novo
Horizonte para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itumbiara,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 776, de 20 de novembro de 2008, que outorga autorização à Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Comunicação e Cultura de
Novo Brasil – ASCON para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Novo Brasil, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 153, de 1º de abril de 2009, que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de
Novo Brasil – ASCON para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Novo Brasil, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária De Radiodifusão
do Bairro de Ipanema (RVS FM) para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Valparaíso de Goiás, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.102, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
do Bairro de Ipanema (RVS FM) para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Valparaíso de
Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 184, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Jornal de Sergipe Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 11 de fevereiro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a
concessão outorgada à Rádio Jornal de Sergipe Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Aracaju, Estado de Sergipe.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 185, DE 2011
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Tv Rio Sul Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Resende, Estado do Rio de
Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de fevereiro de 2010, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 30 de setembro de 2003, a
concessão outorgada à TV Rio Sul Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Resende, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Sistema Hélio de
Comunicações – ACSHC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 676, de 10 de setembro de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária Sistema Hélio
de Comunicações – ACSHC para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Organização Raízes da Barra para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jacinto, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 412, de 7 de julho de 2009, que outorga autorização à Organização Raízes da Barra para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacinto,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 2

30407

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 188, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 190, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rede Caraça de Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Itabira, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Da Cidade De
Quixaba para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Quixaba,
Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 808, de 9 de dezembro de 2008, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 13 de janeiro de 2008, a
permissão outorgada à Rede Caraça de Comunicações
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 569, de 13 de agosto de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária da Cidade de
Quixaba para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Quixaba, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à ARCOP – Associação Radiodifusora
Comunitária De Parauapebas para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Parauapebas, Estado do Pará.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Sociedade Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 475, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à ARCOP – Associação Radiodifusora
Comunitária de Parauapebas para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Parauapebas,
Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 19 de novembro de 2009, que renova
por 15 (quinze) anos, a partir de 30 de setembro de
2003, a concessão outorgada à Televisão Sociedade
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 194, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Vale Aprazível Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Jaguaquara,
Estado da Bahia.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora São Joaquim
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de São
Joaquim, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 4 de fevereiro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 19 de agosto de 2006,
a concessão outorgada à Rádio Vale Aprazível Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Jaguaquara, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de fevereiro de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Difusora São Joaquim Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
São Joaquim, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 193, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade Verde de Teresina
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Teresina, Estado do Piauí.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Beneficente, Cultural e Comunitária do São Gabriel para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 615, de 6 de novembro de 2007, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 6 de setembro de 2002,
a permissão outorgada à Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 284, de 24 de maio de 2006, que outorga
autorização à Associação Beneficente, Cultural e Comunitária do São Gabriel para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 198, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural e Comunitária de
Gravatá – ASCOMG para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Gravatá, Estado de Pernambuco.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cidade de Sumé Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Sumé,
Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 710, de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária
de Gravatá – ASCOMG para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gravatá, Estado de
Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 10 de julho de 2002, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 14 de setembro de 1997, a
concessão outorgada à Rádio Cidade de Sumé Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Sumé, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2011

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação “José Bonifácio Lafayette de
Andrada” para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Barbacena, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação João Sotero – Fundacaru para
executar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Belo
Jardim, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 8 de março de 2002, que outorga
concessão à Fundação “José Bonifácio Lafayette de
Andrada” para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 410, de 8 de setembro de 2005, que outorga
permissão à Fundação João Sotero – FUNDACARU
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo Jardim, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Fênix de Educação e Cultura para
executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de São José
do Egito, Estado de Pernambuco.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Morro Agudo de Goiás – ADESCOM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Morro Agudo de
Goiás, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 235, de 20 de abril de 2005, que outorga
permissão à Fundação Fênix de Educação e Cultura
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São José do Egito, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 454, de 28 de julho de 2009, que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Morro Agudo de Goiás – ADESCOM para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morro
Agudo de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Coroaciense De
Desportos (ACCORD) para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Coroaci, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à organização de radiodifusão
São Carlos Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 334, de 29 de maio de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária Coroaciense
de Desportos (ACCORD) para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coroaci, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 128, de 25 de março de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 27 de novembro de 2007, a
permissão outorgada à Organização de Radiodifusão
São Carlos Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 2

30411

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural E Intelectual de Luziânia (ASCOCIL) para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Luziânia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 730, de 17 de setembro de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária Cultural e Intelectual de Luziânia (ASCOCIL) para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Luziânia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária De Radiodifusão De
Monte Alegre De Minas – Rádio Monte Alegre
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte Alegre de Minas,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 680, de 10 de setembro de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
de Monte Alegre de Minas – Rádio Monte Alegre para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Monte Alegre de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Emissora Continental De Campos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de fevereiro de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Emissora Continental de Campos
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2011
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Paranaíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Parnaíba, Estado
do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 453, de 17 de julho de 2008, que outorga
permissão à Rádio Paranaíba Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 2011

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Gramado FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 788, de 20 de dezembro de 2007, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 4 de outubro de 2004, a
permissão outorgada à Rádio Gramado FM Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão
da Cidade de Seritinga – MG para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Seritinga, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 164, de 14 de abril de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão da Cidade de Seritinga – MG para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Seritinga,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural de Lago Verde Maranhão
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lago Verde, Estado
do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 169, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural de Lago Verde Maranhão para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Lago Verde,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 211, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Missão Caminhando para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Betim, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 544, de 11 de agosto de 2009, que outorga
autorização à Missão Caminhando para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Betim, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 212, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Sisal de Conceição do
Coité S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Conceição do Coité, Estado da Bahia.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação da Rádio Comunitária Denominada Alfa FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade Marcos
Parente, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 10 de fevereiro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 25 de maio de 2003, a
concessão outorgada à Rádio Sisal de Conceição do
Coité S.A. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Conceição do Coité, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 230, de 3 de maio de 2004, que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária Denominada
Alfa FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Marcos Parente, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação de Educação e Cultura para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Estância, Estado de Sergipe.

Aprova o ato que outorga concessão à
Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 4 de março de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Fundação de Educação e Cultura
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Estância, Estado de Sergipe.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 23 de junho de 2010, que outorga
concessão à Rede de Rádio e Televisão Tiradentes Ltda. para explorar, por 15 (quinze) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 216, DE 2011

Agosto de 2011

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária De Rádio Capitão Gervásio Oliveira – ACRACGEO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Capitão Gervásio Oliveira,
Estado do Piauí.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Auriflama de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Auriflama, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.210, de 30 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Rádio Capitão Gervásio Oliveira – ACRACGEO para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão
Gervásio Oliveira, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 8 de fevereiro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 15 de abril de 2002, a
concessão outorgada à Rádio Auriflama de Comunicação Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Auriflama, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade Rádio Emissora
Paranaense S.A. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Londrina, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 19 de novembro de 2009, que renova
por 15 (quinze) anos, a partir de 3 maio de 2007, a
concessão outorgada à Sociedade Rádio Emissora
Paranaense S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Redenção, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 711, de 18 de dezembro de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Redenção, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 220, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Bairro
Agrovila – Santa Maria da Boa Vista – PE
– ASSMOBAG para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.042, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação dos Moradores do Bairro
Agrovila – Santa Maria da Boa Vista – PE – ASSMOBAG
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 221, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação Vale do Xingu para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.226, de 30 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Comunicação Vale do Xingu para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Gaúcha do Norte, Estado
de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Cidade FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.098, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação Rádio Cidade FM para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caldas Novas, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão
Cultural De Caldas Novas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caldas Novas, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 468, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural de Caldas Novas para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Caldas Novas,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 226, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Gentil Coloca de Radiodifusão
e Cultura de Gameleira para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Gameleira de Goiás, Estado de Goiás.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Rádio Comunitária de Dom
Corrêa para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 462, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à Associação Gentil Coloca de Radiodifusão e Cultura de Gameleira para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Gameleira de
Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 430, de 23 de julho de 2009, que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária
de Dom Corrêa para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2011
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação Dom Joaquim para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Tefé, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 5 de março de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Fundação Dom Joaquim para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Tefé,
Estado do Amazonas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 227, DE 2011
Aprova o ato que outorga concessão a
Sinal Brasileiro de Comunicação S/C Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 19 de novembro de 2009, que outorga
concessão a Sinal Brasileiro de Comunicação S/C
Ltda. para explorar, por 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 230, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária de
Novo Destino para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita do Novo Destino, Estado de Goiás.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão e Cultura de
Terezópolis para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terezópolis de Goiás, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.099, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária
de Novo Destino para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Rita do Novo Destino,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 357, de 12 de junho de 2009, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão e Cultura de
Terezópolis para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Terezópolis de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 229, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Shalon de Araguapaz para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araguapaz,
Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 671, de 14 de outubro de 2008, que outorga
autorização à Associação Comunitária Shalon de Araguapaz para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Araguapaz, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 231, DE 2011
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Guaíba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 5 de março de 2010, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2003, a concessão outorgada à Rádio Guaíba Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 232, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 234, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão
à Cebelwam Comunicação e Consultoria
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Miguel Alves, Estado do Piauí.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 624, de 21 de setembro de 2006, que outorga
permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria Ltda.
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Miguel Alves, Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 653, de 31 de agosto de 2009, que renova, por
10 (dez) anos, a partir de 22 de dezembro de 2006, a
permissão outorgada à Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 233, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 235, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Alcântara para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Alcântara, Estado do Maranhão.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Tambaú Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.183, de 30 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Alcântara para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alcântara,
Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de fevereiro de 2010, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 14 de outubro de 2003, a
concessão outorgada à Televisão Tambaú Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 236, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 238, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TVSBT Canal 3 De Nova Friburgo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de fevereiro de 2010, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 22 de março de 2009, a
concessão outorgada à TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de setembro de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 31 de outubro de 2001, a
concessão outorgada à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 237, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2011

Aprova o ato que outorga permissão
à Cebelwam Comunicação e Consultoria
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Paulistana, Estado do Piauí.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e Tv Difusora do Maranhão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 621, de 21 de setembro de 2006, que outorga
permissão à Cebelwam Comunicação e Consultoria
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Paulistana, Estado
do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 4 de março de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 240, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Itamontense De
Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural de Difusão Comunitária Belaquense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Belágua, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 165, de 14 de abril de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária Itamontense de
Radiodifusão para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itamonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.218, de 30 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação Cultural de Difusão
Comunitária Belaquense para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Belágua, Estado do
Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Tv do Amazonas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Rio Branco,
Estado do Acre.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Pontal de Itabira LTDA.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Itabira, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de junho de 2009, que renova por
15 (quinze) anos, a partir de 18 de junho de 2004, a
concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 702, de 11 de setembro de 2009, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 6 de novembro de 2007,
a permissão outorgada à Rádio Pontal de Itabira Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 244, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 246, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Temperada Esporte Clube
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Inês, Estado
do Maranhão.

Aprova o ato que outorga autorização
à Fundação Camachense de Apoio a Cultura
– FUCAC para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Camacho,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 557, de 13 de agosto de 2009, que outorga
autorização à Associação Temperada Esporte Clube
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Inês, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.205, de 30 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Fundação Camachense de Apoio
a Cultura – FUCAC para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Camacho, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação dos Amigos da Casa da Cultura do Sertão – Morro da Garça/MG para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morro da Garça, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 980, de 23 de dezembro de 2008, que outorga autorização à Associação dos Amigos da Casa da
Cultura do Sertão – Morro da Garça/MG para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morro da
Garça, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 247, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Educativa De Buritis
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Buritis, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 103, de 25 de março de 2009, que outorga
autorização à Associação Cultural Educativa de Buritis para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Buritis, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 248, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 250, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação
e Assistência Social de Pingo D’água para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pingo d’Água, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 335, de 29 de maio de 2009, que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e
Assistência Social de Pingo d’Água para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pingo d’Água,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Princesa da Mata Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 547, de 11 de agosto de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 9 de setembro de 2008, a
permissão outorgada à Rádio Princesa da Mata Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 249, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 251, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Serra Das Araras para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Chapada Gaúcha,
Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Proteção Ambiental do
Vale do Rio Verdão para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Maurilândia, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 733, de 17 de setembro de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Serra das
Araras para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Chapada Gaúcha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 213, de 22 de abril de 2009, que outorga
autorização à Associação de Proteção Ambiental do
Vale do Rio Verdão para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Maurilândia, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 252, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 254, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação dos Moradores da Vila Amorim
(AMVA) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Corumbaíba,
Estado de Goiás.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Campos Lindos – ACCL para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cristalina,
Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.182, de 30 de dezembro de 2008, que
outorga autorização à Associação dos Moradores da
Vila Amorim (AMVA) para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Corumbaíba, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.496, de 2 de agosto de 2002, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Campos
Lindos – ACCL para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cristalina, Estado de Goiás, retificando-se o prazo
de autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o
disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 253, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
ao Grupo de Apoio Ao Meio Ambiente –
“GAMA” para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraíso
de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 305, de 5 de julho de 2000, que outorga autorização ao Grupo de Apoio ao Meio Ambiente – “GAMA”
para executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alto Paraíso
de Goiás, Estado de Goiás, retificando-se o prazo de
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 255, DE 2011
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Radiodifusão
Alto da Boa Vista para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 577, de 16 de outubro de 2007, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
Alto da Boa Vista para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Corumbá de Goiás, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 256, DE 2011

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à AMIC – Amigos da Cultura de Dracena e
Região para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dracena,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 969, de 23 de dezembro de 2008, que outorga
autorização à AMIC – Amigos da Cultura de Dracena
e Região para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Dracena, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 257, DE 2011

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária De Edealina para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Edealina, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 16, de 14 de janeiro de 2004, que outorga autorização à Associação Comunitária de Edealina para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Edealina, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 259, DE 2011

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Mirador Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina.

Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Entre Rios Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Palmitos,
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 12 de junho de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003, a
concessão outorgada à Rádio Mirador Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Rio do
Sul, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 4 de fevereiro de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 21 de fevereiro de 2008, a
concessão outorgada à Rádio Entre Rios Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Palmitos, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de julho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 124ª Sessão, Não Deliberativa,
em 1º de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Vanessa Grazziotin
e dos Srs. CristovamBuarque, Eduardo Braga, Paulo Paim e Ataídes Oliveira
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto encerra-se às 18 horas e 48 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem

nº 104, de 2011 (nº 271/2011, na origem), da Senhora
Presidente da República, solicitando a retirada de tramitação da Mensagem nº 91, de 2011, que submete à
apreciação do Senado a indicação do Sr. Augusto César
Carvalho Barbosa de Souza, para exercer o cargo de
Diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mensagem nº 104, de 2011, será
incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 105, de 2011 (nº 273/2011, na origem), pela qual
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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.
É a seguinte a mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mensagem nº 105, de 2011, vai
à Primeira-Secretaria do Senado Federal e, em cópia,
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 106, de 2011 (nº 279/2011, na origem), da Senhora
Presidente da República, encaminhando a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2011.
É a seguinte a mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mensagem nº 106, de 2011, vai
à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 107, de 2011 (nº 280/2011, na origem), da Senhora

Agosto de 2011

Presidente da República, submetendo à apreciação
do Senado a indicação do Sr. Laercio Antonio Vinhas
para exercer o cargo de Representante Permanente
do Brasil na Missão junto à Agência Internacional de
Energia Atômica, em Viena.
É a seguinte a mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mensagem nº 107, de 2011, vai à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 108, de 2011 (nº 285/2011, na origem), da Senhora
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Presidente da República, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Sr. Luis Carlos Gomes Mattos
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, na vaga decorrente da inatividade compulsória do General-de-Exército Renaldo Quintas Magioli.
É a seguinte a mensagem:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº
73, de 2011, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2009.
É o seguinte o ofício:
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Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior,
o Tesouro Nacional não realizou emissão de títulos
da República.
É o seguinte o aviso:

AVISO Nº 67, DE 2011

Aviso nº 215/MF
Brasília, 15 de julho de 2011

OFÍCIO Nº 73/2011 – PRES/CAS
Brasília, 6 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2009,
e a Emenda nº 1-CAS, que concede ao empregado
responsável por pessoa portadora de deficiência ou
acometida por doença que exija tratamento especial
ausentar-se do serviço, sem prejuízo do salário, para
os fins que especifica, e dá outras providências, de
autoria do Senador Raimundo Colombo.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 73,
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.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso
nº 67, de 2011 (nº 215/2011, na origem), do Ministro
de Estado da Fazenda, informando, nos termos do
art. 4º da Resolução nº 20, de 2004, do Senado Federal, que no contexto da execução do Programa de
Emissão de Títulos e Administração de Passivos de

Assunto: Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior
Excelentíssimo Senhor Presidente,
No contexto da execução do Programa de Emissão de Títulos e de Administração de Passivos de
Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, de
que trata a Resolução do Senado Federal nº 20, de
16 de novembro de 2004, e em cumprimento ao art.
4º do referido normativo, informo a Vossa Excelência
que no trimestre encerrado em 30 de junho de 2011, o
Tesouro Nacional não realizou emissões de títulos da
República, nos termos do inciso I do art. 1º da referida
Resolução SF nº 20, de 2004.
Respeitosamente, – Nelson Henrique Barbosa
Filho, Ministro de Estado da Fazenda Interino.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Aviso nº 67, de 2011, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº
166, de 2011, na origem, da Ministra de Estado do Meio
Ambiente, encaminhando a Proposição CONAMA nº
3, de 8 de junho de 2011, que propõe ao Senado que
promova amplo debate público sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2011, que trata da Reforma do
Código Florestal.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Aviso nº 166, de 2011, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para a
juntada ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2011.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Aviso nº
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998, de 2011, na origem, do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão 1793/2011,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.
É o seguinte o aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Aviso nº 998, de 2011, na origem,
vai à Primeira Secretaria.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os seguintes
Avisos do Tribunal de Contas da União:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Avisos nºs 1.184, 1.185 e 1.186, de
2011, foram juntados aos processados dos Projetos de
Resolução nºs 34, 32 e 33, de 2011, respectivamente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 910, DE 2011
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)
Requeiro, com base do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja aprovado voto de louvor
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à escritora e professora Naide Gouvea, pelo conjunto de
sua obra em prol da cultura norte-riograndense. Solicito, ainda, que, uma vez votado e aprovado o presente
requerimento, disso seja dada notícia à homenageada.
Justificação
Naide Gouvea é professora universitária consagrada, membro da União Brasileira de Escritores e é
especializada em saúde pública.
Agraciada com inúmeros títulos, é autora de mais
de vinte livros, e foi considerada como a escritora norte-riograndense de obras mais interessantes do ano de
2005. – Garibalde Alves, Senador.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 911, DE 2011
Requeiro, nos termos dos artigos 258 a 260 do
Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação
em conjunto do PLS nº 289/2011, de autoria dos senadores Randolfe Rodrigues e Romero Jucá ao PLS
nº 192/2011, de autoria da senadora Vanessa Grazziotin, por tratar-se de matéria correlata, estabelecendo
normas sobre o cálculo, à entrega e o controle das liberações dos recursos do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal – FPE.
Sala das Sessões, 5 de julho de 2011. – Senadora Vanessa Grazziotin.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 912, DE 2011
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei Complementares nºs 192/11 e
289/11, por regularem a mesma matéria.
Nestes termos,
Aguarda deferimento. – Senador Benedito de
Lira.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, durante o
recesso parlamentar, requerimento do Senador Gilvam
Borges, que solicita prorrogação da licença concedida nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, por
meio do Requerimento nº 291, de 2011, por mais 121
dias contados a partir de 28 de julho do corrente ano.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 913, DE 2011
Solicito prorrogação da licença concedida nos
termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por
meio do Requerimento nº 291, de 2011, por mais 121
dias contados a partir do dia 28 de julho do corrente,
conforme laudo médico que segue anexo.
Atenciosamente. – Senador Gilvam Borges.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento será votado na sessão de amanhã, primeira Sessão Deliberativa após o
recesso parlamentar.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2011
Requeiro sejam apensadas o PLS nº 326, de 2010
ao PLS nº 214, de 2011, para tramitação em conjunto,
por versarem sobre a mesma matéria, nos termos do
art. 258, do Regimento Interno.
Sala das Sessões, – Senador Aloisio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – 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:
REQUERIMENTO Nº 915, DE 2011
Requeiro, nos termos do artigo 256 inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, seja retirado
o PLS nº 403, de 2011, apresentado em 12 de julho
de 2011, que trata da moratoria de Energia Nuclear
por divergência no texto do art. 1º com a ementa do
referido projeto, sendo que a reapresentação de um
novo projeto com o mesmo teor corrigido está sendo
feita simultaneamente com a apresentação deste requerimento.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 429, DE 2011
Denomina “Aeroporto de Congonhas
– Senador Romeu Tuma” o Aeroporto de
Congonhas/São Paulo, localizado na capital do Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Aeroporto de Congonhas – Senador Romeu Tuma” o Aeroporto de Con-
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gonhas/São Paulo, localizado na capital do Estado de
São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Como político, é meu dever reconhecer a importância de homens que marcaram sua existência com
a dedicação à causa da justiça e à valorização da cidadania. O Senador Romeu Tuma foi um desses homens. Sua vida pública foi pautada pela necessidade
de servir à Nação, batalhando incansavelmente pela
redução da criminalidade no nosso País.
Romeu Tuma começou sua carreira política tardiamente, em 1994, quando foi eleito senador pelo
Estado de São Paulo, aos 63 anos de idade. Antes
de aqui chegar, porém, já era um nome de projeção
nacional, em razão de seu destacado trabalho como
policial. Sua atuação marcante na área da segurança
pública refletiu-se no desempenho de seus mandatos
nesta Casa Legislativa, onde se notabilizou como um
defensor incansável dessa causa tão importante para
a população brasileira.
Nascido na capital paulista em 1931, Tuma fez
carreira na área de segurança pública, ingressando na
Polícia Civil do Estado em 1951. Sempre por concurso
público, tornou-se investigador e, em 1967, delegado
de polícia, após concluir o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
A partir de 1969, começou a trabalhar no Serviço de Inteligência do Departamento Estadual de
Ordem Política e Social (DOPS), órgão que dirigiu de
1977 a 1982. Em 1983, assumiu a Superintendência
da Polícia Federal em São Paulo, passando depois
a Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal,
função em que permaneceu até 1992. Ainda nesse
posto, acumulou o cargo de Secretário da Receita
Federal, e, à frente desse órgão, introduziu profundas
inovações administrativas, entre as quais se destaca
a recepção de declarações do Imposto de Renda por
meio digital. De 1992 a 1994, foi Assessor Especial
do Governador de São Paulo, com status de Secretário de Estado.
Depois de quarenta anos de serviço, deixou o
Executivo para concorrer ao cargo de senador pelo
Estado de São Paulo. Elegeu-se em 1994, na primeira
eleição que disputou, sufragado pelos votos de mais de
5,5 milhões de eleitores. Em 2002, foi reconduzido ao
Senado com 7,2 milhões de votos para cumprir novo
mandato com vigência até 2011. O segundo mandato, porém, foi interrompido com o seu falecimento, em
2010, aos 79 anos.
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No intuito de reverenciar sua memória, identificamos na designação do aeroporto de Congonhas,
em São Paulo, oportunidade única de prestar homenagem condizente com a figura valorosa desse paulistano que se tornou destacada personagem da cena
política brasileira.
É com emoção, portanto, que tomo a iniciativa
de oferecer esse preito a Romeu Tuma, na certeza de
que o povo de São Paulo receberá com imensa satisfação a manifestação do Congresso em favor de um
dos mais brilhantes homens públicos do nosso tempo.
– Senador José Sarney.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 430, DE 2011
Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho
de 2000, para disciplinar a aplicação dos
recursos destinados a programas de eficiência energética.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º ...................................................
...............................................................
Parágrafo único. Os investimentos em
eficiência energética, previstos no art. 1º,
deverão priorizar iniciativas da indústria nacional.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Entre outras providências, a Lei nº 9.991, de 24
de julho de 2000, disciplina os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética
pelas empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica.
No que tange às atividades de pesquisa e desenvolvimento, a lei determina que as instituições receptoras de recursos deverão ser nacionais e reconhecidas
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Contudo, a lei não contém dispositivo análogo, destinado
aos programas de eficiência energética.
Com isso, o poder público, acertadamente, estimula as entidades nacionais voltadas para a pesquisa e
o desenvolvimento tecnológico, mas desperdiça importante oportunidade de, dentro dos limites do possível,
estimular igualmente a indústria brasileira.
Entendemos, nesse contexto, oportuno e conveniente conferir prioridade às iniciativas da indústria
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nacional quando dos investimentos em programas
de eficiência energética, feitos por empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de
energia elétrica.
Contamos com o apoio dos nobres Senadores
para o aprimoramento e a aprovação deste projeto de
lei, que, temos certeza, constitui medida fundamental
para o estímulo à indústria nacional do setor elétrico,
com reflexos positivos no desenvolvimento do Brasil.
– Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e
em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica, e
dá outras providências
....................................................................................
Art. 5o Os recursos de que trata esta Lei serão
aplicados da seguinte forma:
I – os investimentos em eficiência energética,
previstos no art. 1o, serão aplicados de acordo com
regulamentos estabelecidos pela ANEEL;
II – no mínimo 30% (trinta por cento) dos recursos
referidos nos incisos I, II e III do art. 4o desta Lei serão
destinados a projetos desenvolvidos por instituições
de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, incluindo as respectivas áreas das Superintendências Regionais; (Redação dada pela Lei
nº 10.848, de 2004)
III – as instituições de pesquisa e desenvolvimento receptoras de recursos deverão ser nacionais
e reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT;
IV – as instituições de ensino superior deverão
ser credenciadas junto ao Ministério da Educação
– MEC.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática e; de
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última
decisão terminativa.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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OFÍCIO Nº 151/11GLPSDB
Brasília, 1º de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alvaro Dias, para integrar, como suplente, a Comissão de
Serviços de Infraestrutura, em substituição ao Senador Mário Couto.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Será feita a substituição solicitada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Nós temos uma lista de oradores
para a sessão. A primeira oradora seria a Senadora
Ana Amélia e, em seguida, o Senador Cristovam Buarque e eu.
Se o Senador Cristovam Buarque preferir, ele
pode permanecer na direção dos trabalhos, e eu falaria em primeiro lugar. Não há problema nenhum, Senador Cristovam.
O Senador Moka solicita inscrição como orador
para o dia de hoje?
Plenamente inscrito o Senador Moka.
Queremos dar as boas-vindas aos Srs. Senadores, às Srªs Senadoras, ao Senador Randolfe e a
todos que aqui estamos. Boas-vindas para este segundo semestre! Espero que todos tenham não apenas
descansado, mas trabalhado muito, visitado as suas
bases nesse período de quinze dias.
Passo a direção dos trabalhos ao Senador Cristovam Buarque.
A Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com satisfação, passo a palavra à Senadora Vanessa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Cristovam. Senadora Ana Amélia, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, Sr. Presidente, eu me obrigo a, nesta
primeira sessão do Senado Federal após esse recesso
parlamentar, vir à tribuna e, mais uma vez, trazer um
assunto relativo à Zona Franca de Manaus, sobretudo
algumas questões ocorridas durante estas últimas semanas que trarão influências importantes e extremamente negativas à Zona Franca caso sejam efetivadas.
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Aqui me refiro, Sr. Presidente, a um decreto redigido e publicado pelo Governo do Estado de São
Paulo garantindo incentivos fiscais às empresas que
produzem tablets, que são computadores com teclado embutido, nesse Estado, incentivo esse que nós
consideramos completamente à revelia da legislação
brasileira e da própria decisão tomada recentemente
pelo Poder Judiciário brasileiro, que considerou, Senador Cristovam, inconstitucionais inúmeras leis de vários
Estados brasileiros que garantiam incentivos fiscais,
porque todos nós sabemos, Senador Moka, Senadora
Ana Amélia, que um Estado, para conceder qualquer
tipo de incentivo fiscal com seus tributos estaduais,
precisa ter aprovação do Confaz, conselho que reúne
secretários e secretarias de fazenda de todos os Estados brasileiros.
Por conta disso, depois de muitos anos, o Supremo Tribunal Federal analisou, encarou a matéria e
considerou inconstitucionais várias legislações estaduais, mas, após isso, Senador Moka, o Governo do
Estado de São Paulo, há poucos dias – vou falar sobre
isso, é exatamente por isso que estou nesta tribuna
–, mesmo após a decisão do Supremo, salvo engano,
datada do dia 1º de junho do corrente ano, considerando inconstitucionais essas leis, decretou um novo
incentivo fiscal, desta vez para as empresas que lá
estão sediadas e produzem tablets.
Então, veja bem, Sr. Presidente, numa medida
acertada e justa, o Governador Omar Aziz, do meu
Estado, ingressou, na última quinta-feira – e esteve
pessoalmente em Brasília, numa audiência com o
Presidente do Supremo Tribunal Federal –, com uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade para suspender
o decreto do Governador Geraldo Alckmin que zerou a
alíquota de ICMS para fabricação de tablets no Brasil.
A medida é uma afronta à decisão recente do próprio
Supremo Tribunal Federal que derrubou diversas leis
e decretos estaduais que concediam esses tipos de
benefícios, inclusive do próprio Estado de São Paulo.
Essa guerra fiscal não interessa ao País e tampouco à Zona Franca de Manaus, que para o mesmo
produto, ou seja, para a produção de tablets... Aqui eu
registro com muita satisfação que, na última reunião do
Conselho de Administração da Suframa – CAS, foram
aprovados dois projetos para a produção de tablets
na Zona Franca de Manaus, das empresas Samsung
e Positivo. Isso, para nós, é muito importante.
Nós sabemos que há no Brasil, Senador Randolfe, uma legislação – a Lei de Informática – que garante
incentivos fiscais a todo o Território brasileiro. Portanto, qualquer Unidade da Federação tem todo o direito
de lutar pela implantação de uma empresa de tablets
utilizando esses incentivos da lei federal, a Lei de In-
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formática. Entretanto, o Estado do Amazonas luta para
manter vivas as suas vantagens comparativas. Até o
momento temos a plena convicção de que continuaremos a ter capacidade de produzir insumos, partes e
peças desse que será um produto de informática talvez
dos mais vendidos num curto prazo de tempo, não é?
Então, a Zona Franca de Manaus, para o mesmo
produto, cobra uma alíquota de 12%. Trata-se, portanto,
com a decisão estabelecida pelo Governo do Estado
de São Paulo, de uma competição desigual entre – o
que é mais grave – o Estado mais rico da Federação,
responsável por mais de 31% do PIB do País, e o meu
querido Estado do Amazonas, que representa apenas
1,58% do PIB brasileiro.
Além disso, o decreto paulista fere frontalmente a
Constituição, que garante à Zona Franca de Manaus,
nos arts. 40 e 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tratamento diferenciado em relação
aos incentivos fiscais.
Como bem expõe o Governador na Adin, a lei
de São Paulo também fere os arts. 152 e 155, §2º,
da Constituição, que veda a criação de diferença de
tratamento tributário e exige celebração de convênios
entre os Estados para sua concessão, como acabei
aqui de me referir.
Diz ainda o Governador, na Adin elaborada pelo
Governo do Amazonas e protocolada na última quinta-feira no Supremo Tribunal Federal, que os incentivos
fiscais no Estado de São Paulo sem observância dos
preceitos constitucionais geram uma competição fiscal
institucional em relação ao Estado do Amazonas e seu
polo industrial, distorcendo o espírito da Constituição
no que respeita às desigualdades regionais especialmente relacionadas à Região Norte e ao projeto de
desenvolvimento sustentável denominado Zona Franca
de Manaus, um modelo de desenvolvimento econômico
que deu certo, muito certo, Sr. Presidente, no País e
precisa ser levado em conta na nova política industrial
que está prestes a ser anunciada pelo Governo e ainda
pelo projeto de reforma tributária a ser aprovado pelo
Congresso, por esta Casa, o Senado Federal, e pela
Câmara dos Deputados.
Estudos técnicos da Suframa comprovam que os
incentivos fiscais concedidos pelo Governo não podem
ser entendidos como gastos tributários, mas, sim, como
investimentos na região. Para cada R1,00 renunciado na
Zona Franca de Manaus, cerca de R$1,40 retornou em
arrecadação de tributo aos cofres federais, estaduais
e municipais. Presidente, vou repetir esse número que
considero muito importante, porque longe de ser um
peso para o Brasil, a Zona Franca de Manaus tem sido
uma boa solução não apenas para o desenvolvimento, para a geração de empregos, mas, principalmente,
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para a preservação da floresta amazônica. E não é um
peso nem do ponto de vista numérico, porque – repito – para cada R$1,00 de tributo, de benefício fiscal
concedido, é arrecadado R$1,40. Ou seja, a renúncia
do mesmo R$1,00 também gerou movimentação de
R$1,27 em outros Estados brasileiros. Não só o Amazonas, mas todo o País tem se desenvolvido e sido
beneficiado a partir dos incentivos fiscais concedidos
na Zona Franca de Manaus.
Além disso, é preciso destacar que a Zona Franca representa mais de 60% de toda a arrecadação federal da 2ª Região Fiscal, que engloba os Estados do
Norte, menos Tocantins. Ou seja, todos os Estados da
Região Norte, com exceção de Tocantins, aí incluídos
Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Pará e Amapá
– Tocantins fica de fora –, todos esses Estados juntos.
O Amazonas, Senador Randolfe, representa a arrecadação de 60% dos tributos da nossa região. Ou seja,
é uma zona franca não tão franca assim, porque lá as
indústrias instaladas pagam Imposto de Renda, recolhem as contribuições da Previdência, o Cofins, o PIS,
absolutamente tudo, tudo. E por isso, exatamente por
isso o Estado do Amazonas sozinho representa algo
em torno de 60% de toda a arrecadação da Região
Norte, exceto o Estado do Tocantins.
Portanto, a Zona Franca de Manaus é hoje um
modelo de desenvolvimento de sucesso, que gera emprego, renda, investimento e absorção de novas tecnologias de produtos e de processos. Os seus efeitos
são responsáveis diretos pela preservação de mais
de 98% de toda a cobertura florestal do Amazonas.
E aí eu quero abrir um parênteses neste meu
pronunciamento escrito para dizer o seguinte: sempre
estamos todos nós visitando indústrias instaladas na
Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus.
E uma dessas indústrias é a empresa Sony. Numa das
discussões que tivemos, não apenas com os diretores
da empresa Sony, mas também com gerentes, supervisores, operárias e operários, Presidente Cristovam,
em muitas dessas conversas nos foi repassado que a
produtividade da Sony do Brasil – a Sony é uma empresa japonesa que tem unidades fabris instaladas em
vários países do mundo inteiro – é a melhor produtividade, exatamente da unidade do Brasil, da unidade
instalada na Zona Franca de Manaus. Tanto é que isso
vem sendo objeto de análise, objeto de pesquisa, objeto de estudos. E não é à toa, Presidente Cristovam,
que a maior parte dos trabalhadores daquela empresa é de mulheres, de mulheres que trabalham na empresa Sony. E muitos dos supervisores, dos gerentes
de unidades fabris da Sony, de outras localidades do
mundo, vão a Manaus para entender como funciona
o processo produtivo ali instalado.
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Muitos também dos processos de controle, processo software de controle de produção, enfim, de
planejamento, também são desenvolvidos na própria
Zona Franca de Manaus por técnicos ali estabelecidos,
por pesquisadores ali estabelecidos.
Então, a Zona Franca, repito, tem trazido benefícios importantes para o Brasil inteiro e não apenas
para o Estado do Amazonas. É importante porque é no
Amazonas e porque o Amazonas está na Amazônia, no
meio da área que compõe 60% do território nacional,
que é a área mais rica do planeta do ponto de vista
da biodiversidade, ou seja, da diversidade natural. Nenhuma outra região, de qualquer outro lugar do planeta, detém a riqueza que a Amazônia detém, do ponto
de vista da biodiversidade, das espécies animais, da
flora, da fauna. Enfim, é uma riqueza desconhecida
ainda pela humanidade. Porque, a partir do momento
em que for conhecida, em que for dominada, trará benefícios econômicos e sociais inestimáveis ao nosso
Brasil também – inestimáveis.
Eu aqui não estou nem me referindo às reservas minerais de que nós dispomos, à reserva de água
doce, que é a maior também do planeta. Um terço de
toda a água doce do planeta está aqui, está na Região
Amazônica, Sr. Presidente – da água doce de superfície, obviamente, disponível no planeta.
Então, não é por outra razão que a Amazônia é
uma região extremamente cobiçada no mundo inteiro.
Eu não sou daquelas que acham que isso seja delírio.
Não! Acho que os interesses econômicos, os interesses
entre países, principalmente em relação à Amazônia
brasileira, são interesses fortíssimos e presentes – presentes. Eles se manifestam de formas diferenciadas,
de acordo com o momento que se vive.
A Zona Franca de Manaus é isto: é o polo eletroeletrônico mais importante de toda a América do Sul,
maior de toda a América do Sul, instalado no Brasil,
exatamente no coração da Amazônia, e que tem dado
uma contribuição muito grande, porque substitui importações. A parte de equipamentos e peças, componentes
importados para a produção dos insumos finais, dos
produtos para a fabricação dos produtos finais, a maior
parte delas não vem do exterior. Salvo engano, de 25%
a 30% dessas peças, desses insumos são importados.
O restante, todos eles fabricados no Brasil. Então, a Zona Franca de Manaus nasceu para isso, para
substituir importação, e deu muito certo; e não podemos analisar um número do total da renúncia fiscal
provocada através dos incentivos praticados na Zona
Franca de Manaus. Temos que olhar, para que sejamos
honestos com a Nação brasileira, para que sejamos
honestos com o povo brasileiro, olhar este número
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comparando-o a outros indicadores econômicos e sociais da mais extrema importância.
Repito, não são os benefícios sociais que são
muito importantes, mas numericamente, Presidente:
para cada real que é concedida isenção tributária recolhe-se R$1,40, através da arrecadação dos Estados,
Municípios e da própria União.
Isso deve ser visto também como um grande
ganho social com a preservação ambiental, deve ser
visto também o grande ganho social com a geração de
empregos naquela região de tão incipiente desenvolvimento industrial comparativamente a outras regiões
do nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a Zona Franca de Manaus é hoje um modelo de desenvolvimento de sucesso que gera emprego, renda, investimento e absorção de novas tecnologias de
produtos e de processos. Os seus efeitos, como eu
já disse aqui, são responsáveis pela preservação de
98% das florestas. Costumo dizer que não devemos
achar que essa preservação do Estado do Amazonas
se dê por conta de governantes mais preocupados
com meio ambiente, porque tenho certeza de que temos governantes preocupados com o meio ambiente
e com a preservação ambiental, mas a preocupação do
Governador do Amazonas não é diferente da preocupação do Governador do Amapá, que não é diferente
da preocupação do Governador do Pará, do Governador do Acre, que, aliás, é um dos Estados que têm
se dedicado muito à preservação ambiental daquela
Unidade da Federação. Inclusive o tema, a imagem,
o slogan do governo do Estado do Acre é “O governo
dos povos da floresta”. Isso para mostrar a preocupação que eles têm em relação à preservação.
Porém, nenhum Estado tem tido a capacidade
de preservação que tem o Amazonas, e isso por uma
razão simples, chamada Zona Franca de Manaus, que
retira das florestas a pressão, porque não temos mais,
não temos a grande necessidade, como tem o Estado
do Acre, do Pará, do Amapá, de pressionar o desenvolvimento para dentro das florestas para poder ter arrecadação, para poder ter um meio de desenvolvimento.
Não. Nosso principal modelo de desenvolvimento é a
Zona Franca de Manaus, que é responsável por, aproximadamente, 95% ou 98% da economia, ou seja, é
um Estado dependente da Zona Franca de Manaus.
E aqui quero falar também a respeito do avanço
do faturamento. Nos primeiros cinco meses deste ano,
a Zona Franca de Manaus registrou um faturamento
recorde de US$16,3 bilhões, 22,85% a mais que os
US$13,2 bilhões faturados no mesmo período do ano
passado, do ano de 2010. Ou seja, vou repetir: arredondando, o faturamento da Zona Franca foi de US$16
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bilhões contra um faturamento, no ano de 2010, de
US$13 bilhões.
O Polo Industrial de Manaus gerou também, em
2012, mais de 113 mil empregos diretos e, aproximadamente, 500 mil empregos, entre diretos e indiretos,
configurando-se assim como a principal dinâmica geradora de emprego e renda na região. Os investimentos já realizados pelas empresas do Polo Industrial de
Manaus atingem o montante de US$10,5 bilhões, com
dados parciais até julho de 2010.
E aqui quero falar também da última reunião do
Conselho de Administração da Suframa, que aprovou
inúmeros projetos importantes, porque nenhum empresário, nenhum grande conglomerado chega à Zona
Franca e instala sua empresa. Não. Ele precisa ter o
seu projeto aprovado pelo Conselho de Administração
da Suframa e estar também enquadrado no PPB, que
é o Processo Produtivo Básico, estabelecido por um
conjunto de Ministérios, entre eles o Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia,
que estabelece índices mínimos de produção local ou
índices máximos de importação de insumos, para que
aquele determinado produto seja fabricado.
Então, na última semana, no último dia 28, reuniu-se o Conselho de Administração da Suframa e aprovou
importantíssimos empreendimentos que já começarão
a ser instalados naquela cidade.
Eu aqui lembro, Presidente Cristovam – esse é
apenas um fato, não quero tecer maiores comentários
–, que em governos anteriores ao do Presidente Lula,
não era bem assim que as coisas funcionavam. Nós
passamos quase que um ano inteiro sem que houvesse
uma reunião do Conselho de Administração da Suframa. E a paralisia do Conselho de Administração da Suframa significa a paralisia do modelo, o congelamento
do modelo, porque nenhum empreendimento novo ou
mesmo, nos empreendimentos já existentes, nenhuma
diversificação na produção ou ampliação na produção
de projetos já fabricados, nada absolutamente pode
ser feito sem a aprovação do Conselho da Suframa.
E aí, Sr. Presidente, a gente vive um momento
muito interessante – eu o considero interessante, não
considero delicado, mas interessante. Por conta de o
Governo Federal ter editado duas medidas provisórias
que tratam de bens de informática, tenta-se passar a
ideia, através das forças oposicionistas ao Governo
Federal, de que a Zona Franca de Manaus está sendo golpeada, de que a Zona Franca de Manaus está
perdendo as suas vantagens comparativas.
Ora, Sr. Presidente, primeiro, dizem que a Medida Provisória 534 já foi aprovada. Não foi. Aliás, o
Relator da medida provisória é o Senador Eduardo
Braga, medida provisória que ainda vamos analisar,
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que a Câmara irá analisar ainda. A única coisa que a
medida provisória faz é incluir os tablets como bens
de informática, o que são de fato. O tablet, hoje, é um
microcomputador sem teclado, porque o teclado é embutido. Então, vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tentam dizer isso.
A Lei de Informática é uma lei que vem do período do Presidente Collor de Mello e que teve como
objetivo garantir incentivos como forma de desenvolver
esse segmento no Brasil. No ano de 2001, quando era
Presidente Fernando Henrique Cardoso, essa lei foi
revista. A partir daí, passamos a ter problemas sérios
na Zona Franca de Manaus porque todo o segmento
de informática passou a se transferir para outras unidades da Federação.
Entretanto, estamos conseguindo, hoje, recuperar a nossa competitividade por uma série de razões,
apesar de estarmos distantes do mercado consumidor, apesar de termos uma logística extremamente
precária ainda, principalmente se compararmos às
outras unidades da Federação da região Sudeste e
da região Sul, mas, apesar disso tudo, a Zona Franca
de Manaus começa a retomar a sua competitividade
no que diz respeito à produção desses insumos que
são extremamente importantes.
Eu dizia, Sr. Presidente, que essa campanha que
se inicia no Estado do Amazonas é uma campanha de
vida muito curta, porque, muito mais do que as palavras, falam os números. Eu aqui acabei de me referir.
O faturamento nos cinco primeiros meses da Zona
Franca de Manaus cresceu quase 23%, muito maior
do que o crescimento do PIB brasileiro, muito maior.
Isso não é uma fotografia de momento, isso tem sido
uma tendência, isso que é importante. V. Exª é economista, trabalha, pesquisa e estuda, V. Exª sabe disso.
Nós não podemos nos confundir e nem nos iludir com
números que refletem uma fotografia, não. Mas nós
temos o cuidado de analisar. Assim tem sido a evolução da Zona Franca de Manaus, num processo crescente e importante de consolidação, de verticalização
da sua produção, porque o que nós queremos é isso,
não apenas trabalhar o produto final, mas trabalhar os
produtos intermediários, aqueles componentes que são
utilizados na fabricação do produto final, Sr. Presidente.
Então, essa crítica tem vida curta. Aliás, o maior
exemplo prático de que a Medida Provisória 534 não é
o mal que causa à Zona Franca, como alguns tentam
dizer, é que foi preciso o Governo do Estado de São
Paulo, à revelia da legislação brasileira, num ato de
total desrespeito – não só à Zona Franca de Manaus,
mas a todos os Estados brasileiros e ao Supremo, inclusive, porque enfrenta o Supremo, que acabou de
dizer que esse tipo de lei ou de decreto é inconstitu-
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cional – o Governo de São Paulo se obrigou a assinar
um decreto, a publicar um decreto garantindo ICMS
zero, Presidente – zero – para os tablets produzidos
em São Paulo.
Ora, se a Medida Provisória 534 é tão boa para
São Paulo, para que esse decreto? Para quê? Precisa do decreto para ampliar suas vantagens comparativas e assim querer tirar de todos os Estados, não só
da Zona Franca de Manaus, mas de todos os outros
Estados a competitividade quanto à produção desses
produtos de tecnologia da informação fundamentais
para qualquer sociedade do mundo?
Enfim, Sr. Presidente, é isso que, infelizmente,
o Estado de São Paulo vem fazendo corriqueiramente. Nós não nos espantamos porque não é a primeira
vez. Houve momentos no Governo do Estado de São
Paulo, quando o Governador daquele Estado era o Sr.
José Serra, de eles editarem decretos sobretaxando
os produtos oriundos da Zona Franca de Manaus –
sobretaxando produtos oriundos da Zona Franca de
Manaus – como uma forma de protecionismo aos seus
produtos, como se o Estado do Amazonas fosse um
Estado de outro país, como se não fôssemos irmãos
brasileiros e brasileiras.
Então, Sr. Presidente, eu não tenho dúvida nenhuma: a Medida Provisória 534, nós reconhecemos,
é uma medida provisória que tem como objetivo apenas incluir os tablets como bem de informática porque
não eram previstos na lei original ou em qualquer uma
de suas mudanças operadas ao longo dos tempos e,
portanto, foi necessária. Mas, através dessa lei, nós
temos a convicção plena de que aprovaremos também
algumas emendas que garantam não só as nossas
vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus
e de outras unidades da Federação, mas que já antecipem uma questão que, aí sim, remete todos nós
a uma preocupação profunda, que é a convergência
digital, a possibilidade de não podermos mais classificar o que é um monitor de computador do que é um
aparelho de televisão, Sr. Presidente. Então, medidas
legais têm que ser adotadas para que não possamos
num futuro sofrer qualquer tipo de problemas, vez que
todo o polo de produção de televisores do Brasil está
instalado na Zona Franca de Manaus. Lá todas as
indústrias, Philips, Sony, LG, Sansung, todas as empresas que comercializam televisão no Brasil e que
estão instaladas no Brasil têm suas unidades fabris
instaladas no Polo Industrial de Manaus.
Mas, Sr. Presidente, vamos continuar a dar alguns
números relativos à Zona Franca de Manaus. Aqui vou
falar em relação aos insumos a que já me referi, entretanto falarei com mais detalhes.
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Historicamente, cerca de 50% dos insumos utilizados no Polo Industrial de Manaus são nacionais. Alguns
setores, entretanto, são mais nacionalizados, como o
setor de duas rodas, onde cerca de 75% dos componentes são nacionais. Repito: motocicletas fabricadas
na Zona Franca de Manaus – e a grande maioria das
indústrias produtoras de motocicletas, das indústrias
de duas rodas estão instaladas na Zona Franca de
Manaus – 75% desses componentes são nacionais,
sendo que, desses, 45% regionais; 30% vindos de outros pontos do território nacional, e boa parte desses
30% do próprio Estado de São Paulo. Algumas fábricas do Polo Industrial de Manaus e de seus grupos
empresariais – posso aqui citar benchmarks, a Moto
Honda, a Essilor, que produz lentes oftalmológicas –
têm alto grau de nacionalização dos seus produtos,
Sr. Presidente.
Um dos fatores que tem levado a esse constante aumento no valor agregado local é o PPB, que é a
principal contrapartida dos incentivos fiscais.
Aliás, abro aqui outro parêntesis para dizer que
recentemente foi assinado um novo PPB para os setores de duas rodas. Senador Cristovam, peço que
V. Exª preste atenção só nesta coisinha: foi feito um
novo PPB. Antigamente, o grande pleito era para que
o PPB desse às indústrias a maior possibilidade de
importação dos seus insumos. Essa era a grande reivindicação. Pois no setor de duas rodas foi exatamente o contrário. Reivindicou-se um novo PPB, Senador
Moka e Senadora Ana Amélia, mas não é para fazer
com que a maior parte dos insumos tenham a possibilidade de ser importados, não. Pelo contrário, é para
ampliar o índice de nacionalização – ampliar o índice
de nacionalização. Foi por isso e para isso...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Foi por isso e para isso, Sr. Presidente, que se
pediu a reavaliação, a reelaboração do PPB, ou seja,
a elaboração de um novo processo produtivo básico
para o segmento de duas rodas. Isso significa não
apenas um dinamismo da Zona Franca de Manaus,
mas um dinamismo do Brasil inteiro, pois partes importantes são fabricadas em outras regiões, levadas
para a Zona Franca para compor as motocicletas ou
triciclos lá fabricados.
E eu aqui, então, quero repetir, Sr. Presidente –
já concluo –, que, de fato, a Zona Franca de Manaus
tem sido um modelo de sucesso. Eu me lembro quando
cheguei à Câmara dos Deputados há 13 anos praticamente, e a imagem da Zona Franca de Manaus era
extremamente negativa, uma imagem muito ruim pelo
Brasil afora. Imaginavam e, infelizmente, alguns ainda
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imaginam, primeiro, que a Zona Franca de Manaus era
uma área de comércio. Já deixou de ser há muito tempo. O comércio do Estado do Amazonas, de Manaus,
não difere muito do comércio de outras regiões do País.
O que evoluiu lá foi o processo produtivo, foi a
indústria, o setor industrial, vez que o setor primário
também não evoluiu da forma como se pensava, como
se imaginava. O setor industrial foi aquele que mais
evoluiu, mas, avaliando esse setor, muitos diziam que
a Zona Franca de Manaus era um grande galpão de
montagem. Não é isso; há muitos anos não é isso.
Quando cheguei à Câmara, há 13 anos, o que
se ouvia falar é que, além de a Zona Franca ser uma
área de maquiagem, era também uma área muito propícia à corrupção. Hoje, Sr. Presidente, não lemos nos
jornais – são raras as vezes em que isso acontece –
notícias negativas em relação à Superintendência da
Zona Franca de Manaus, órgão ao qual se procurou
dar uma atuação técnica. A Superintendente da Zona
Franca de Manaus, Drª Flávia Grosso, é uma técnica
do próprio órgão, assim como são técnicos, na maior
parte, os superintendentes adjuntos daquela autarquia.
É um modelo de muito sucesso, que tem contribuído
com o Brasil inteiro – com o Brasil inteiro mesmo, Sr.
Presidente.
Eu quero agradecer a V. Exª pelo tempo a mim
concedido, que foi além daquele a que eu tinha direito.
Eu citei a empresa Samsung e citei a Positivo,
que irão produzir tablets. Elas já tiveram seus projetos
aprovados para a produção de tablets no Estado do
Amazonas. Nós estamos muito empenhados, também,
em continuar produzindo algumas peças e partes. Por
exemplo, carregador de tablet e de celular: grande parte
do que é comercializado no Brasil é produzida na Zona
Franca de Manaus, Senador Cristovam.
Ou seja, vivemos num País de dimensões continentais, habitado por um povo com diversidade étnica
maravilhosa e que precisa se desenvolver. Costumo
dizer que o desenvolvimento social é importante, mas
igualmente importante é o desenvolvimento regional,
até porque ele influencia o desenvolvimento social.
Não sei se V. Exª concorda comigo, mas nós jamais
conseguiremos o pleno desenvolvimento social se
não tivermos o pleno desenvolvimento regional. Não
podemos mais conviver, no País, com tantas desigualdades sociais, com tantas desigualdades sob todos
os aspectos: de infraestrutura, sociais e tudo o mais.
Por isso, a Zona Franca de Manaus tem sido – e
continuará sendo, tenho certeza absoluta – não apenas um canal importante para o desenvolvimento do
Estado do Amazonas, para aquela região importante,
mas também para o Brasil inteiro.
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O esforço que a gente vem desenvolvendo, sobretudo nós, da região, há muito tempo, é para que a
gente possa diversificar ainda mais a nossa produção,
a nossa produção, e diversificá-la a partir da utilização
dos nossos insumos regionais, Senador Cristovam Buarque. Esse é o nosso grande desafio.
Agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que
ocupará a tribuna a partir de agora. Obrigada pela
paciência, Senadora. Um grande abraço e obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Passo a palavra para a Senadora Ana Amélia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, Sr.
Presidente, enquanto a Senadora chega à tribuna.
Quero fazer uma comunicação à Casa. No último momento que antecedeu o recesso parlamentar,
anunciei que pretendia requerer a convocação de uma
audiência pública para debater o que ocorre no país
vizinho, o Paraguai.
Saí de Brasília e fui a Foz do Iguaçu para o encontro com os chamados brasiguaios e Vereadores
de Foz do Iguaçu, como Hermógenes, Nanci Rafain,
Budel e outros.
O resultado, Sr. Presidente, foi excepcional. Em
pouco tempo, autoridades paraguaias agiram. Uma
comissão foi instalada no congresso paraguaio e aquilo que nos preocupava não mais nos preocupa. Não
há mais violência. Neste momento, não há violência.
Houve uma solução, em função da iniciativa do
Parlamento brasileiro, do Senado Federal, com a participação de lideranças na faixa de fronteira, especialmente dos líderes dos agricultores que se instalaram
no Paraguai durante todos esses anos, com a compreensão das autoridades paraguaias, a compreensão
dos parlamentares do Paraguai e a repercussão que
a imprensa paraguaia proporcionou ao fato. Tudo isso
levou à pacificação.
Portanto, neste momento, os brasiguaios não estão sendo atingidos por nenhum ato de violência e não
está ocorrendo o despejo de brasileiros instalados em
suas propriedades no Paraguai. Por essa razão, pedi
a palavra para anunciar que não requereremos essa
audiência pública porque ela não se faz mais necessária. Já há, pelo menos temporariamente, solução
para o gravíssimo problema que estava preocupando
os brasileiros no Paraguai.
Portanto, SRA. Presidente, o meu agradecimento, mais uma vez, à imprensa do Paraguai, que deu
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repercussão ao fato, e ao parlamento paraguaio, senadores e deputados daquele país que contribuíram
para a pacificação.
Era o que eu tinha a dizer, SRA. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Cristovam Buarque, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Alvaro Dias, a Mesa acolhe
o pronunciamento de V. Exª.
Passo a palavra, pelo período regimental de 20
minutos, à Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Presidenta Vanessa Grazziotin.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, hoje, estamos dando início
ao segundo semestre da 1ª Sessão Legislativa da 54ª
Legislatura do Congresso Nacional.
Muitos desafios nos aguardam na pauta do Senado Federal. Temos muitos compromissos a honrar
com a sociedade brasileira!
Todos os cidadãos que se preocupam com o meio
ambiente, e em especial aqueles que vivem do campo,
aguardam a votação do novo Código Florestal, que já
foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, agora,
está tramitando nesta Casa.
A expectativa do País é de que esta Casa exerça, com serenidade, sua função constitucional, como
Casa revisora, e encontre, Senador Waldemir Moka,
nas discussões que precedem a votação em plenário,
o equilíbrio entre a preservação ambiental e o abastecimento alimentar.
Produção com sustentabilidade é o que nós defendemos.
Precisamos conceder segurança jurídica a milhões de famílias que dependem do campo para o
seu trabalho, para o seu sustento; precisamos continuar proporcionando mesa farta aos brasileiros, com
café da manhã, almoço e jantar; e precisamos garantir
sucessivos superávits comerciais com a exportação.
Também temos desafios e compromissos com a
indústria brasileira. Durante o primeiro semestre, esse
problema chamado de desindustrialização, causado
pelo real sobrevalorizado e também por gargalos de recursos humanos, apagão de recursos humanos, tantas
vezes citado aqui, e por problemas logísticos, tem sido
tema recorrente em pronunciamentos neste plenário.
Ocupei-me, várias vezes, desse assunto nesta tribuna.
Diante desse cenário muito preocupante, o Governo Federal promete anunciar, amanhã, um progra-
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ma de apoio à indústria brasileira, que prevê, entre
outras medidas, desoneração da folha de pagamento,
incentivos à pesquisa e desenvolvimento e estímulos
à inovação nas micro e pequenas empresas.
A meta do Governo é reduzir em 40% o déficit
da balança comercial de produtos industrializados,
que este ano chegará a US$50 bilhões. A propósito,
penso que seja relevante que o Governo, dessa forma,
também se empenhe pela aprovação, no Congresso
Nacional, da Lei Geral para as Micro e Pequenas Empresas, bem como de todos os avanços possíveis nos
investimentos em educação tecnológica, em ciência e
tecnologia.
Aliás, todas essas medidas foram antecipadas
pela Presidenta Dilma Rousseff no dia 14 de julho, na
posse do novo Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, empresário Heitor Müller.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Waldemir Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) –
Senadora Ana Amélia, primeiro, quero falar da minha
alegria de, no primeiro dia, no reinício pós-recesso, ver
V. Exª ocupando a tribuna. Como no primeiro semestre, é uma Senadora atuante e dedicada. Parabéns,
mais uma vez. Quero apenas citar, pegar um gancho
do pronunciamento que faz V. Exª. Veja que há uma
previsão de que o déficit seja de R$50 bilhões. No
passado, Senadora, esse déficit era de 40 bilhões. Aí,
a pergunta: como, então, o Brasil tem um superávit de
20 bilhões? Senadora Ana Amélia, ele tem superávit
de 20 bilhões porque a agricultura, a pecuária, o chamado agronegócio tem um superávit de 60 bilhões.
Descontando-se os 40 bilhões do déficit, ainda sobram
para este País 20 bilhões. Por isso é importante que a
gente possa, realmente, acelerar e votar o chamado
Código Florestal. V. Exª faz um pronunciamento preocupado com a chamada desindustrialização do País.
Essa é, realmente, uma questão preocupante. Nós,
aqui, tivemos audiência pública. Não sou um expert
no setor. Confesso que tenho uma proximidade muito
maior com o setor produtivo da agropecuária, mas me
interessa de perto essa discussão. Acho que a Presidente Dilma, amanhã, fará anúncios importantes, mas
eu temo, Senadora, que, se nós não tivermos alguma
coisa que possa ser feita em relação ao câmbio, dificilmente nós vamos ter... A indústria brasileira tem duas
coisas: a questão tributária, que é pesada, e a questão
cambial, com o dólar, hoje, praticamente derretendo,
e o real não apenas valorizado, mas supervalorizado.
Isso dificulta, e muito, a competitividade das nossas indústrias, seja porque temos uma carga tributária muito
alta, seja porque, hoje, estamos competindo com uma
moeda, que é o nosso Real, para nós, ótimo, valoriza-
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da, mas que traz uma dificuldade para a exportação.
Aproveito, mais uma vez, para parabenizar V. Exª. E,
junto com os nossos colegas, haveremos de fazer um
segundo semestre... Espero, sinceramente, resolvermos, de imediato, a questão das medidas provisórias,
para que o Senado possa dar uma contribuição maior
à sociedade brasileira.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pela valiosa colaboração, Senador Valdemir
Moka.
De fato, esse problema da desindustrialização é
preocupante, alarmante até. Hoje o empresário brasileiro que quer sobreviver chega a sair do Brasil para
colocar o seu investimento na China, que é o grande
player internacional, reconhecido até em um pronunciamento recente da nossa Presidente num encontro
que teve com a colega argentina Cristina Kirchner. Além
desses problemas, Senador Moka, que dizem respeito
à sobrevalorização da nossa moeda frente ao dólar,
que é a moeda comercial corrente, temos de enfrentar uma concorrência que está a provocar prejuízos
enormes. Os concorrentes, lá fora, especialmente na
área de combustível fóssil, estão atacando ferozmente
a produção do etanol brasileiro. Países que estavam
importando etanol, como a Suécia, por exemplo, por
causa de organismos internacionais, que se dizem defensores do meio ambiente, mas que estão detonando
com o etanol brasileiro, dizendo que ele é produzido
em áreas da Floresta Amazônica. Vejam só que versões absolutamente sem nenhum cunho de verdade,
mas que estão criando um problema na percepção do
entendimento dos consumidores, que querem preservar o meio ambiente. Além dos problemas do câmbio
e da carga tributária pesada, ainda enfrentamos essa
concorrência, e nem sempre temos o controle sobre
ela, e a imagem do Brasil fica ainda mais contaminada.
Fico muito grata a V. Exª.
Concedo o aparte ao Senador Cristovam Buarque,
que fez uma manifestação agora a este pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora, fico satisfeito também de estarmos já abrindo com um debate que, a gente pode dizer, começou
com a Senadora Vanessa, e que a senhora dá a complementação. Esse debate sobre a industrialização,
no caso dela,...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Da
Zona Franca de Manaus.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
... o fato da Zona Franca de Manaus e, no seu caso,
a preocupação com a desindustrialização. Eu quero
que a gente concentre o nosso debate nesse processo – o Senador Moka tocou também no assunto. Nós
estamos entrando em um processo de atraso, mesmo
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que o PIB cresça. Nós perdemos esta idéia: quando
o PIB cresce, todo mundo fica feliz. Às vezes, o PIB
cresce você indo para trás. Considero, por exemplo,
que, quando o PIB cresce porque aumenta a produção
de armas, como a gente viu durante muito tempo nos
Estados Unidos, isso não é motivo de comemorar. E
o Brasil, nós estamos crescendo, do ponto de vista do
Produto Interno Bruto, reduzindo duas coisas: a participação da produção industrial; mas, uma coisa mais
grave ainda dentro isso é a participação de produtos de
alta tecnologia que o Brasil quase não produz. Nosso
crescimento é no setor do agronegócio e que, mesmo
assim, só se desenvolve graças à Embrapa, que inventou formas de produção onde antes não se produzia; e
no setor de aviões, graças ao ITA, porque, se não fosse o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma escola,
avião não estava decolando. Não foi a Embraer que fez
avião. Foi o ITA, que fez a Embraer, que fez o avião.
Pois bem, sem inovação não há futuro. Antigamente
a competitividade vinha de você demitir trabalhador.
Hoje, vem de você inventar produtos novos. A Nokia
é hoje uma das grandes empresas. Antes fabricava
papel higiênico, madeira, papel higiênico. Inventou a
Nokia. Está ficando para trás, porque outra empresa
inovou mais do que ela em telefonia. É isso que faz a
gente avançar e ter a capacidade de concorrência. Eu
fico feliz de a senhora levantar esse risco que a gente
vive acerca do problema da desindustrialização. Mas
vou mais longe – é ao lado da desindustrialização da
produção tradicional a não industrialização ainda nos
setores de alta tecnologia –: ou fazemos uma revolução
nesse sentido, ou vamos até crescer, ficando para trás.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu
agradeço muito, Senador Cristovam Buarque. Temos
aqui, nos nossos debates, tido muita identidade de
pensamento e posicionamento a respeito desses temas. Até porque grande parte deles estão sustentados
num pilar em que V. Exª é, digamos, um dos ícones
da política brasileira, é o investimento em educação.
É na educação básica que nasce todo esse processo
de crescimento. Nenhum país hoje cresce se não fizer
maciços investimentos em educação, ciência e tecnologia e no ensino técnico e tecnológico.
Então, fico muito feliz.
Na sexta-feira, V. Exª e eu estávamos presentes naquele almoço que a Presidenta Dilma ofereceu
à Presidenta argentina Cristina Kirchner, quando ela
revelou que a Argentina já destina 6% do seu Produto
Interno Bruto ou do seu orçamento para o investimento
em educação, e que as escolas técnicas foram revitalizadas, para um sorriso, digamos, de aquiescência e
de felicidade da Presidenta Dilma, que também está
fazendo um esforço grande nos investimentos para a
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educação no ensino técnico e tecnológico. Isso é fundamental, sem o qual nós não podemos sobreviver.
Eu só estranho, como gaúcha que sou, tendo conhecido muito o Leonel Brizola, líder do seu partido,
que, no programa nacional do seu partido, a questão
da educação não tenha aparecido. Eu penso que Brizola teria ficar muito triste se estivesse acompanhando
esse programa, Senador Cristovam. Faço isso em sua
homenagem, pela ausência desse tema nessa questão.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querida Senadora Ana Amélia, V. Exª retoma este semestre legislativo abordando um tema que, lembro-me,
foi pauta ao encerrarmos o semestre anterior antes
do recesso.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Exatamente.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – E as
cores com que nós abordamos esse tema há 15 dias
estão mais fortes agora em virtude da iminência, em
qualquer que seja o resultado amanhã do acordo entre
o executivo e o legislativo americano. Em qualquer que
seja o cenário, estamos na iminência de um cenário
difícil na economia mundial. Fala há pouco com o Senador Cristovam, chamo a atenção, e daqui a pouco eu
gostaria de fazer a citação do editorial do jornal New
York Times de hoje de um economista reconhecidíssimo, professor de Princeton e Prêmio Nobel de Economia de 2008, o professor Paul Krugman. O Professor
Krugman, no editorial de hoje do New York Times, faz
uma dura e forte crítica à posição adotada ontem pelo
presidente americano. Em um editorial anterior, em um
artigo dele de sexta-feira, vejam só o que ele diz: Para
aqueles que conhecem a história da década de 1930,
o que está ocorrendo agora é muito familiar. Se algumas das atuais negociações sobre a dívida fracassar,
poderemos estar perto de reviver 1931, a bancarrota
bancária mundial que alimentou a grande depressão.
Mas se as negociações tiverem êxito, estaremos prontos a repetir o grande erro de 1937, a volta prematura
à contração fiscal, que terminou com a recuperação
econômica. Em outras palavras, o que nos diz o Sr.
Krugman, tanto na sexta-feira, e reafirma, me parece,
no editorial de hoje do New York Times, em quaisquer
das hipóteses o cenário da economia mundial é muito
difícil. E, o que me parece, triunfou o segundo cenário; triunfou o acordo com os republicanos. Então, a
tendência de uma contração fiscal da economia americana, que terá reflexos na economia mundial e terá
diretamente reflexos na nossa economia – V. Exª falou do etanol –, lembremos dos acordos em benefício
do nosso etanol por parte do governo americano. Ou
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seja, aquilo que falávamos há 15 ou 16 dias está mais
presente agora. A nossa política econômica, baseada na última década em superávit primário, metas de
inflação, altas taxas de juros, está nos levando à desindustrialização e a ser, como disse o nosso querido
Delfim Netto, no panorama internacional do mercado e
do trabalho, um mero exportador de matérias-primas.
Então, é urgente. Espero que a Presidente tome um
rumo urgente em virtude, e em especial, do cenário
internacional do que está por vir, para mudança de
padrões do nosso modelo econômico, porque, reitero, as cores que V. Exª aqui advertia, que debatíamos,
que o Senador Armando aqui destacava, estão mais
acentuadas e temos uma tendência maior. Essa política cambial de supervalorização do dólar, perdão, de
supervalorização do real – obrigado Senador Moka
–, de sobredesvalorização do dólar é um modelo que
está comprometendo concretamente nossas exportações e tende, com o cenário mundial que se está desenhando, a se aprofundar. Então, é fundamental, é
urgente, é necessário mudança desse tripé, garantindo
as conquistas que tivemos na economia, mas o País
está preparado para as mudanças da economia mundial que vão ter, sejam quais forem – e aqui trazendo o
alerta de Krugman – as decisões e encaminhamentos
do estado americano a partir de amanhã.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-lhe muito, nobre Senador, jovem e brilhante,
Randolfe Rodrigues, até porque V. Exª lembra dois
economistas que respeito muito: um deles, claro, Delfim Netto, meu amigo, ‘já sabedora da manifestação
dele em artigo à Carta Capital sobre essas questões
econômicas. É uma visão absolutamente lógica da situação de economia globalizada de que um efeito na
maior economia do mundo provoca nas demais economias, especialmente na do Brasil que é, hoje, veja
só, credor dos Estados Unidos. Então, imagino que
o presidente do Banco Central brasileiro esteja com
um olho no Congresso e o outro olho em saber como
vai se comportar – satisfeito com nossas reservas de
US$345bilhões – como credor de um país que estava
na iminência de uma bancarrota, um País que tem a
preocupação por ser credor.
De qualquer maneira, parece que também lá o
bom senso possa prevalecer para salvar a nação americana desse flagelo, lembrando 1931, como fala, no
artigo, Paul Krugman
Muito obrigado, a V. Exª pela contribuição.
Para cumprir essa meta, SRA. Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, o Governo precisará do
apoio do Congresso Nacional. Essa meta, em relação
a essas medidas, certamente encontrará nesta Casa
as contribuições necessárias para o aperfeiçoamento
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e a implementação dessas medidas relacionadas a
evitar a desindustrialização.
Assim como esse processo de desindustrialização, precisamos enfrentar também os desafios que nos
são impostos pelo cenário internacional, referido muito
bem aqui pelo Senador Randolfe Rodrigues.
A crise nos Estados Unidos é o precedente para
um novo modelo de atuação estratégica dos países da
América Latina. O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, já mencionou e defendeu, durante a posse
do Presidente do Peru, Ollanta Humala, que os países
da América Latina precisam se unir para começar a
tomar suas decisões internacionais de forma coletiva.
Essa posição, aliás, justiça se faça, foi colocada
em relevo pela Presidenta Dilma Rousseff durante discurso de boas-vindas a sua colega Cristina Kirchner,
no almoço, sexta-feira, no Itamaraty.
Nesse contexto, aliás, o papel do Senado é decisivo para construir alternativas que ajudem o Brasil
e os países vizinhos a minimizar os efeitos da crise
internacional que já atingiram os Estados Unidos, a
Grécia, Portugal, a Itália e vários países europeus,
que ainda podem vitimar outros países importantes no
cenário econômico mundial. Tenho também a convicção de que o Parlamento do Mercosul, do qual estou
fazendo parte, será um importante instrumento político
nessa direção.
Srªs e Srs. Senadores, embora estejamos, neste
segundo semestre, atentos aos problemas econômicos
enfrentados por boa parte do mundo, não podemos
deixar de buscar solução para o aperfeiçoamento de
nossa ainda jovem democracia.
O tempo é curto, Sr. Presidente, Eduardo Braga,
para que ofereçamos à sociedade respostas sobre a
reforma política, amplamente debatida nas duas Casas
do Congresso Nacional. Já avançamos nas discussões
sobre a reforma com atuação da Comissão Especial
da Reforma Política e com a tramitação das proposições da referida Comissão, na forma de projetos de
lei e de emendas à Constituição.
Mas o prazo para que se promova qualquer modificação válida para as eleições do ano que vem se
esgota em três de outubro. Precisamos ser ágeis para
dizer, de forma clara, à população brasileira se a reforma será ou não realizada.
Se esta Casa, porventura, entender que não deve
realizar a reforma ou, então, que as modificações devem
ser restritas e pontuais, isso tem de ser comunicado
de forma clara e transparente a todos os brasileiros.
Tão urgente quanto a reforma política, que trata
de questões relativas à representatividade, é a questão
das medidas provisórias que influencia diretamente a
governabilidade do País e, sobretudo, as relações entre
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o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Por isso, espero
que votemos em breve a PEC 11, de 2011, de autoria
do Presidente José Sarney e relatada pelo Senador
Aécio Neves na Comissão de Constituição e Justiça.
Modificar o rito da tramitação das medidas provisórias
é fundamental para que devolvamos ao Poder Legislativo o protagonismo da agenda legislativa, devolvendo,
assim, a sua independência com relação aos demais
Poderes, que já é garantida constitucionalmente.
Srªs e Srs. Senadores, esses são apenas alguns
dos principais pontos da nossa agenda legislativa
para este semestre. Há, ainda, uma agenda política,
que avançou muito no período em que estivemos de
recesso. Esta parece ser muito relevante: é a agenda
da ética e da moralidade na gestão pública.
Durante o mês de julho, a Presidenta Dilma Rousseff deu demonstrações de que essa agenda é prioritária em seu mandato e promoveu ações imediatas
em resposta a denúncias que foram feitas à gestão no
Ministério dos Transportes.
Hoje, o noticiário traz denúncias que envolvem
a gestão no Ministério das Cidades, comandadas por
membros do meu Partido. Tenho a certeza de que a
Presidenta Dilma Rousseff irá apurar as denúncias
com a urgência que o caso exige para evitar, inclusive,
injustiças. Por isso venho a esta tribuna, para deixar
claro que, embora o Ministério das Cidades esteja sob
a guarida do meu Partido, o Partido Progressista, apóio
todos os atos da Presidenta que sejam voltados a apurar as denúncias apresentadas por revista semanal.
Por oportuno e por entender convincentes as explicações dadas pelo Ministro das Cidades, Mário Negromonte, solicito a transcrição, nos Anais do Senado,
de nota de esclarecimento do Ministério das Cidades.
Resumidamente, transcrevo os itens 3 e 4:
As empresas que realizam as obras de
saneamento [escreveu a nota do Ministério
das Cidades], habitação e mobilidade urbana,
ligadas às secretarias nacionais do Ministério
das Cidades, não são contratadas diretamente
pelo Ministério”. O item 4 esclarece: “As verbas destinadas a essas obras são aprovadas
mediante projetos e licitações realizadas por
estados e municípios. Os recursos são repassados à Caixa Econômica Federal ou a outro
operador financeiro responsável pelo acompanhamento e liberação das verbas, mediante o
cumprimento de normativos e regras rígidas
de medição.
Portanto, solicito a transcrição dessa nota oficial
de esclarecimentos.
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Também solicito a transcrição de nota do Senador Francisco Dornelles, Líder da Bancada do Senado
do PP e Presidente do Diretório Nacional, a respeito
desse episódio envolvendo o Ministério das Cidades.
Diz a nota:
O Item 2 cumprimenta o Ministro Mário Negromonte e o Secretário Leodegar Tiscoski pela objetividade das notas por eles divulgadas, corrigindo fatos
distorcidos, publicados por importante e conceituada
revista semanal.
O item 3 garante que todas as doações, recebidas
pelo Partido e por seus candidatos que participaram
das eleições de 2010, obedeceram, rigorosamente, Sr.
Presidente, ao disposto na legislação e foram informados à Justiça Eleitoral.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha).
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Peço
apenas gentileza e generosidade de V. Exª.
Não tenho nenhum compromisso com o erro,
tenho compromisso com a verdade e com a ética. Espero que todos os fatos sejam esclarecidos de acordo
com os princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, publicidade e eficiência que norteiam a
Administração Pública, independentemente de partido.
Acredito, inclusive, que em todas as famílias, organizações, empresas ou partidos há pessoas de bem e
há pessoas que não são de bem.
Eu queria também tomar como exemplo o caso
do norueguês Anders Breivik, que promoveu um massacre naquele país motivado pela xenofobia e outros
preconceitos descabidos na sociedade do século XXI.
Ele escreveu, em um texto, que o Brasil é um país inferior por sua diversidade racial, mas não podemos tomar
suas opiniões como opiniões de todos os noruegueses,
pois tenho a certeza de que ele não encontra apoio
para suas idéias entre seus patrícios.
Os partidos são maiores, como instituição, que
seus filiados e não podem ser culpados pelos desvios
de seus membros.
E é por isso, também, que me alio à iniciativa do
Senador Cristovam Buarque de criar “grupo de apoio
à faxina”, para dar respaldo político à Presidenta Dilma
Rousseff no afastamento de servidores suspeitos de
envolvimento em esquemas de corrupção nos ministérios, autarquias e empresas públicas.
A Presidenta Dilma precisa de apoio do Congresso Nacional para efetuar essa limpeza na Administração Pública Federal, que já obteve apoio integral da
sociedade brasileira. O Brasil, Srs. Senadores, precisa,
de uma vez por todas, enfrentar séria e celeremente
o problema da corrupção. É a corrupção que gera a
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ineficiência na gestão pública, fazendo com que os
brasileiros...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A corrupção gera ineficiência na gestão pública, fazendo
com que os brasileiros não recebam do Estado serviços e infraestrutura condizentes com a carga tributária
que é entregue aos cofres públicos. É a corrupção que
faz com que uma ponte de 2,9 quilômetros sobre o rio
Guaíba custe metade de uma ponte de 42 quilômetros
na China. A corrupção inflaciona os preços e gera a
demora nas obras de infraestrutura.
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Eduardo
Braga, agradecendo a sua generosidade.
O Brasil vive um momento ímpar em sua história.
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Temos crescimento econômico, possibilidade de
expansão da capacidade de crédito e de consumo, reservas minerais e alimentos em abundância. Temos o
aqüífero Guarani, a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas e o Pré-Sal. Se não acabarmos com a corrupção, ela irá acabar com tudo isso e o Brasil será, para
sempre, um país subdesenvolvido com uma nação e
uma população pobre!
Lembrando Getúlio Vargas sobre a saúva: “ou
acabamos com ela ou ela acaba com o Brasil”.
Muito obrigada, Presidente Eduardo Braga, obrigada Srs. Senadores.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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Durante o discurso da Sra. Ana Amélia,
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/
PMDB – AM) – V. Exª será atendida na forma Regimental; Senadora Ana Amélia.
Passo a palavra ao Senador Cristovam Buarque,
conforme inscrição dos oradores inscritos. Pela Liderança, perdão, com o tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF
– Pela Liderança. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
Praticamente; todos os habitantes desse planeta,
que têm acesso às informações, acompanharam nas
últimas semanas a crise nos Estados Unidos. Pessoalmente, eu posso dizer que eu acompanhei, Senador
Eurípedes, com cinco sentimentos: um sentimento de
temor, um sentimento de tristeza, um sentimento de
inveja e um sentimento alívio e um sentimento alerta.
O sentimento de temor, ele veio da imprevisibilidade
do que aconteceria no mundo se o Congresso americano, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, não
chegasse a um acordo antes do dia dois de agosto.
Imprevisível saber o que aconteceria se, de repente,
todos os títulos da dívida pública norte americana perdessem valor; se, de repente, os que têm dinheiro no
mundo inteiro não apoiassem a dívida americana, se
eles fossem obrigados a cortar os gastos que repercutiriam no mundo inteiro. Foi com um sentimento de
temor que eu confesso que acompanhei todos esses
dias o que acontecia nos Estados Unidos.
Obviamente, foi também com sentimento de inveja
ao perceber o poder que o Congresso norte-americano
tem. Eu senti inveja quando eu vi os Senadores norte-americanos, Deputados norte-americanos podendo
definir o que iria acontecer no país deles. E aqui, lamentavelmente, por tantos instrumentos legais que
tem a Constituição, o Poder Executivo praticamente
não precisa considerar o que a gente fala, o que a
gente faz, o que a gente propõe, como a gente vota.
Mas, ao mesmo tempo, fiquei triste de ver os
Estados Unidos, que sempre citei como exemplo na
política da possibilidade de um bipartidarismo, na hora
de tomarem decisões de interesse do país, rasgarem
o bipartidarismo. E a gente viu que não apenas havia
posições ideológicas no debate: aqueles que queriam
reduzir os gastos dos serviços públicos para os pobres
e não aumentar os impostos para os ricos, lado ideológico; de outra parte, o lado ideológico representado hoje pelo Presidente Obama, que é de manter os
serviços públicos e até aumentá-los no que se refere
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à saúde pública – e os impostos necessários para financiar isso viriam das camadas ricas.
Havia esse debate ideológico, mas nós sabemos
que, além disso, e até por trás disso, havia um debate
de olho nas eleições do próximo ano. Rasgaram o bipartidarismo, o interesse nacional e passaram a disputar
as eleições, Senador Moka. Por isso, além do temor
e da inveja, vi também com tristeza que perdemos o
exemplo de que um congresso pode em alguns momentos ser bipartidário – no nosso caso, multipartidário.
Agora, vi com muito alívio obviamente quando o
noticiário a partir de ontem passou a dizer que, apesar do rompimento do bipartidarismo, tinham chegado
a um acordo que permitiria a continuidade do funcionamento do governo, que permitiria o pagamento da
dívida, sendo possível continuar os gastos e também
levar adiante o funcionamento da economia norte-americana, que – queiramos ou não, gostemos ou
não – é um pouco o motor, ao lado hoje da China, da
economia de todos os países.
Mas quero falar um pouco do último sentimento,
o sentimento de alerta. Senador Randolfe, creio que
essa crise deve servir como um alerta para nós. Primeiro, o alerta de percebermos que quem está bem
hoje pode não ir bem em relação ao futuro. E eu creio
que a economia brasileira está bem, Senador João
Pedro, mas ela não vai bem. Basta ver os discursos
que escutamos aqui mesmo, quando podemos listar
alguns empecilhos graves adiante e empecilhos que
não podem ser tratados separadamente – do contrário, se resolveria um, outro, e depois outro. Mas, não,
eles são “linkados”, como se diz por aí.
Fala-se, por exemplo, em baixar a taxa de juros.
Não se baixa a taxa de juros pela vontade de baixar.
Só se baixa a taxa de juros quando a dívida está controlada, quando nós podemos ter gastos públicos controlados. Mas eu quero listar apenas alguns desses
itens que sempre coloco como os vetores do mal, em
vez dos vetores do bem.
A taxa de juros é um deles. É claro que essa taxa
de juros amarra nossa economia. Mas como resolver isso se a gente mantém os gastos altos, exigindo
dinheiro cada vez maior, e se a taxa de impostos, a
carga fiscal, já é tão elevada? Vejam como as coisas
se ligam na economia: a taxa de juros depende dos
gastos públicos; os gastos públicos dependem diretamente de quanto a gente pode gastar, deve gastar,
mas dependem também da própria taxa de juros, que
financia a dívida para que gastemos mais.
Mas não é só isso. Se amanhã decidirmos baixar
os gastos públicos, a economia sofre. Não apenas os
setores pobres deixam de receber os diversos benefícios que o Brasil de hoje oferece, mas a própria eco-
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nomia deixa de contar com uma demanda que vem
dos gastos públicos. Vejam como estão ligados juros,
gastos públicos e taxa de crescimento!
E não é só isso. Todo mundo reclama da taxa
de câmbio e hoje, nesse sentido, aqui mesmo, nós
ouvimos, com razão, o Senador Randolfe. Mas como
desvalorizar a moeda sem gerar uma pressão inflacionária? Se a taxa de câmbio hoje ficar como está,
nós desindustrializamos o País. Se a taxa de câmbio
valorizar o dólar, nós podemos ter uma inflação neste País, ou pelo menos um item da inflação – item da
inflação mais grave ainda se voltarmos ao problema
anterior dos gastos públicos. Se a taxa de câmbio cair,
aumenta o preço do que a gente importa, e quase tudo
o que a gente consome tem um conteúdo importado.
E mais ainda: como fazer isso com os gastos públicos
elevados, descontrolando, desregulando a inflação?
Mas não é só isso. Nós temos o problema da
dívida. É um limite que temos adiante essa dívida. E
aqui não me refiro só à dívida do setor público, eu me
refiro também à dívida individual, dos indivíduos, das
famílias deste País. E como resolver o problema da
dívida sem resolver o dos juros?
É preciso lembrar que a Grécia é o único país
hoje no mundo que paga juros da dívida maiores do
que os pagos pelo Brasil. A Grécia paga 5,47% e nós
pagamos 5,10%. O tamanho da dívida brasileira nem
é dos maiores quando comparado com o de outros
países, mas a taxa de câmbio no Brasil é muito maior,
porque gastamos mais do que deveríamos. Mas se
gastarmos menos, cresceremos menos do que queremos crescer. Tudo isso está imbricado, interligado.
E aí que digo: o sentimento que tive ao ver essa crise
norte-americana, o último, foi de alerta. Alerta para que
comecemos a descobrir um programa bipartidário, no
caso nosso, multipartidário, que vá além das nossas
divergências e nos unindo em torno do Brasil inteiro.
Por exemplo, um item que nem toquei ainda, que
é o da inovação. Não há futuro para uma economia
grande hoje, no mundo, sem capacidade de inovação,
o que o Brasil não tem e não vai ter se aqui dentro não
formularmos um programa junto com o Governo, de
maneira suprapartidária.
E eu concluo, Senador Randolfe Rodrigues, saindo um pouco da economia e entrando em outro item,
o do bipartidarismo, do suprapartidarismo, do multipartidarismo. Não é possível que as medidas que tomou a Presidenta da República em relação a afastar
pessoas sob as quais pesavam suspeitas não gerem
aqui dentro um sentimento suprapartidário de apoio à
faxina. Mas o que temos visto no jornal é o contrário:
o fato de ter tomado essas medidas vai provocar aqui
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dentro represálias contra ela. É inadmissível que isso
aconteça.
Os Estados Unidos permitiram que tivéssemos
o temor, a tristeza, a inveja, o alívio e o alerta. Vamos
nos alertar a nós próprios. A Presidenta, nesse aspecto... E não estou pedindo que ninguém mude de lado,
que ninguém deixe de criticar, como eu critico de vez
em quando, que a oposição deixe de ser oposição, o
que seria uma tragédia para a democracia, não peço
nada disso, mas apenas um recado claro de apoio à
faxina, como parece que o próprio Palácio do Planalto
definiu e a Presidenta vem fazendo.
Nunca antes nesta história, como se costuma
dizer, um Presidente demitiu 20 ou 22 pessoas sob
suspeita. Com um gesto como esse, no momento em
que, como disse a Senadora Ana Amélia, a corrupção
tem que parar ou ela para o Brasil, não é possível que
nesse momento a gente não dê um recado à Presidenta e ao Brasil: aqui no Senado ela terá apoio para
essa faxina que ela se propôs a fazer e que esperamos
que vá ainda além do que foi feito, onde for necessário.
Passo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues
com muita satisfação.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Cristovam, falei com V. Exª esta semana. Quero
que V. Exª me inclua na belíssima articulação que está
fazendo no Senado para montar, para organizar um
grupo suprapartidário em apoio às medidas da Presidente Dilma em relação ao Ministério dos Transportes.
Se existe uma bandeira que não pode ter partido político é a bandeira do combate à corrupção. A corrupção
é a erva daninha da terrível tradição patrimonialista
brasileira, que V. Exª conhece tão bem e que condena
tão bem. Então, não podemos colocar os interesses
de oposição, de governo, de partidos políticos acima
dessa bandeira. Quando V. Exª me telefonou esta semana, coloquei-me inteiramente à disposição. E quero
reiterar: a Presidente da República terá de nós o integral
apoio para combater a corrupção, terá o integral apoio.
Nós subscrevemos um requerimento convocando o Ministro dos Transportes a vir aqui ao Senado. Acredito
que a vinda dele é importante para que dê os esclarecimentos das medidas que estão sendo tomadas. Se
for necessário demitir cinco, que a Presidente demita.
Se for necessário demitir dez, que assim o faça. Que
sejam vinte, trinta, quarenta. Não pode ter tolerância
em relação à corrupção. Não podemos e não pode a
oposição – falo isso e todos sabem muito bem a nossa
posição – se aproveitar de prováveis rusgas e fragilidades da base de apoio ao Governo. Essa bandeira
tem que estar acima...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Serei
breve, Presidente. Essa bandeira tem que estar acima
dos partidos políticos. Então, estou com V. Exª, com
muita honra, nesse caminhar. Não tenho dúvida de que
encontraremos, no Senado, vários outros Senadores
que subscrevem essa medida de apoio à Presidente
em todas as ações que visem a combater e a extirpar
esse câncer da corrupção do Estado brasileiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Senador Randolfe, para mim, não é nenhuma surpresa o seu apoio, mas acho que, para o povo brasileiro,
é muito importante saber que uma figura com a sua
combatividade em relação ao Governo – e, felizmente,
há pessoas combativas contra o Governo – é capaz
de sentir, neste momento, a necessidade desse gesto
suprapartidário de que o parlamento americano não
foi capaz, a não ser no último instante, pouco antes de
suicidar-se. Eu fico feliz. E quero dizer que a corrupção
que nós temos eu acho que é fruto de um...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Essa corrupção é fruto de um casamento maldito:
a impunidade e a falta de valores morais na política,
não apenas valores morais no comportamento, mas
valores morais nas prioridades, bandeiras. O fim das
bandeiras de luta facilita, como uma mãe, o nascimento
da corrupção. A outra é a impunidade.
Vai ser difícil a gente retomar bandeiras de lutas
com convicção por todos. Por isso, a luta que precisamos fazer hoje para parar a corrupção é pelo lado da
impunidade, enquanto políticos e povo chegam a bandeiras comuns. Quem imaginaria Joaquim Nabuco no
meio da campanha abolicionista roubando dinheiro?
Ninguém. Faltam bandeiras de luta. Mas enquanto elas
não surgem, vamos lutar contra a impunidade, como
está fazendo a Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Eduardo Braga, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª
para me inscrever na lista de oradores.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores que nos assistem neste momento tanto pela
TV Senado quanto pela Rádio Senado, o Senado da
República retorna, no dia de hoje, do seu recesso de
meio de ano. E retorna em um momento extremamente
importante não só para o nosso País, pelos temas já
abordados pelos oradores que nos precederam, como
o nosso querido Senador Cristovam Buarque, que
trouxe um tema extremamente pertinente e oportuno
a esta tribuna; bem como a Senadora Ana Amélia, que
trouxe uma questão importante e pertinente com relação à possibilidade da desindustrialização da indústria
nacional; assim como a Senadora Vanessa Grazziotin,
que trouxe a esta tribuna o tema do desenvolvimento
regional, da diminuição das desigualdades regionais,
tema que tem uma transversalidade importante com a
questão da floresta, com a questão do Código Florestal,
com a questão da preservação daquela que é a maior
floresta em pé do Brasil, o Estado do Amazonas e sua
floresta, que teve exatamente no projeto de incentivos
fiscais do Polo Industrial de Manaus, conhecido como
Zona Franca de Manaus, o grande programa responsável por sua preservação. Foi exatamente a possibilidade
de financiar a economia, o crescimento econômico, o
desenvolvimento social, o desenvolvimento tecnológico,
educacional, o desenvolvimento humano, em síntese,
do povo amazonense que possibilitou a preservação
daquela que é a maior floresta em pé do Brasil e que
possibilita ao povo brasileiro possuir o maior banco de
biodiversidade do Planeta.
Sr. Presidente, nesta hora em que se avizinha
um momento extremamente importante para a Nação,
com o anúncio da Senhora Presidente da República,
Dilma Rousseff, de uma nova política industrial para a
Nação brasileira, clamada e declamada por diversos
setores da nossa economia e por diversos setores da
política nacional, sem dúvida nenhuma, é preocupante, Sr. Presidente José Sarney, verificar que estamos
diante de um momento histórico sem termos discutido
essa política nacional de industrialização com as forças políticas e com os Estados brasileiros. É verdade
que essa discussão tem sido feita com segmentos da
indústria? É verdade. É verdade que tem sido feito um
debate com segmentos da economia? É verdade. Mas
também é verdade que precisamos ter, neste modelo
de desenvolvimento industrial brasileiro, a possibilidade
das inclusões, não apenas das desonerações fiscais,
mas também das inclusões sociais e de políticas que
possam garantir o desenvolvimento de áreas que até
então estavam excluídas.
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Nós não podemos esquecer que o Brasil viveu,
durante anos, uma política de dois brasis: um Brasil que
se desenvolvia, um Brasil que crescia por investimentos básicos, principalmente da iniciativa privada, sem
a capacidade do poder público brasileiro de investir; e
um outro Brasil, excluído e à margem desse processo
de desenvolvimento, que era exatamente o Brasil da
Amazônia, o Brasil do Norte, o Brasil do Nordeste, o
Brasil do Maranhão, o Brasil do Amazonas, o Brasil do
Amapá, o Brasil da Paraíba, o Brasil do Piauí. Brasil
de brasileiros que têm e que merecem ter respeito e
o direito de sonhar com uma vida melhor.
E é exatamente neste momento, Sr. Presidente,
que nos preocupa muito a situação da interlocução e
do debate com relação a determinados temas.
Sr. Presidente, esta Casa votou a MP 517 numa
situação absolutamente ímpar e estranha, já manifestada inúmeras vezes neste plenário, inclusive por V. Exª,
de que o Senado da República não poderia continuar
a votar medidas provisórias nos últimos dias da sua
validade, na premência de que estariam perdendo sua
eficácia. MPs essas que tratavam não apenas de um
assunto específico, mas de vários assuntos específicos.
Na MP 517, lamentavelmente, havia debates
que iam desde o programa geral de recursos para um
programa extremamente inclusivo e social como o Luz
para Todos até a desoneração fiscal e tributária para
notebooks, netbooks e banda larga de Internet. Desoneração essa necessária, importante, mas que não
pode vir acompanhada do esquecimento da necessidade da manutenção das vantagens comparativas entre
o Polo Industrial de Manaus e da região da Amazônia
ocidental versus aquele Brasil desenvolvido, aquele
Brasil que já possui, portanto, infraestrutura, logística,
recursos tecnológicos e científicos para ser competitivo
com qualquer outro país do mundo moderno.
Ora, Sr. Presidente, o Senado da República teve
que votar a MP 517 praticamente sem poder discuti-la
ou emendá-la.
Agora, Sr. Presidente, venho a esta tribuna manifestar uma preocupação crítica. A MP 534 está em
tramitação neste Congresso, na Câmara dos Deputados, há mais de 45 dias, há mais de 60 dias. Portanto, aproxima-se o seu vencimento. Até agora, essa
MP não tem, pela Câmara dos Deputados, um relator
designado, Sr. Presidente. É importante que a Nação
brasileira saiba disso. E que nós façamos, desta tribuna do Senado, um apelo a S. Exª o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, para
que designe um relator para essa importante medida
provisória que trata da questão do tablet, a fim de que
possamos estabelecer um diálogo e uma interlocução
com o relator na Câmara dos Deputados, antes que
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essa medida provisória acabe chegando ao Senado
também com seu prazo vencido e, mais uma vez, o
Senado da República não possa debater, não possa
contribuir, não possa emendar.
Quero daqui fazer um apelo à Ministra Ideli Salvatti, que, Senadora desta Casa, já foi nossa colega
nesta Casa, conhece o rito e a forma do Parlamento
e do Legislativo. Portanto, Ministra Ideli Salvatti, fica
aqui o nosso apelo, fica aqui o nosso pedido para que
o Ministério presidido por V. Exª também interfira junto
à Câmara dos Deputados para que essa e outras medidas provisórias tenham seus relatores designados,
medidas provisórias que daqui a pouco começarão a
travar a pauta da Câmara dos Deputados.
Fica aqui um apelo à nossa Presidente Dilma
Rousseff, que obteve, no Estado do Amazonas, pela
vontade do povo amazonense, pela vontade de brasileiros que vivem na floresta, à beira dos rios, que vivem
também na cidade de Manaus e no Polo Industrial do
Amazonas, na Zona Franca de Manaus, a maior votação proporcional deste País, pois mais de oito, em
cada dez cidadãos que saíram às urnas nas últimas
eleições, em outubro de 2010, votaram na Presidente Dilma. É exatamente em nome dessa votação que
a Presidente Dilma obteve do povo do Amazonas,
em reconhecimento ao trabalho e à dedicação que o
Presidente Lula desenvolveu por aquele povo e por
aquele Estado e pela parceria que construímos com o
Presidente Lula, que faço aqui um apelo à Presidente
Dilma: que preste muita atenção ao trâmite que está
acontecendo nesta Casa, à negociação e ao debate
que estão acontecendo em torno de empregos e em
torno do futuro do Amazonas.
E que a nossa Presidenta possa, através daquilo que ela já manifestou e já expressou não apenas a
este Senador que vos fala, mas à Senadora Vanessa
Grazziotin, ao Governador Omar Aziz e a outros membros da nossa bancada, do seu compromisso com a
diminuição das desigualdades regionais, da diminuição
das desigualdades sociais e econômicas neste País,
mas o seu compromisso também com o Polo Industrial
de Manaus, o desenvolvimento sustentável e a valorização da floresta neste País.
Portanto, Sr. Presidente, Senador Paim, quero
fazer, desta tribuna do Senado, um apelo à nossa Presidente: que esse diálogo e essa negociação possam
acontecer, efetivamente, com o Ministério da Indústria
e Comércio, com o Ministério da Ciência e Tecnologia,
bem como com a Câmara dos Deputados.
Essa questão está a preocupar, e a preocupar de
verdade, o povo do Amazonas, está a suscitar debates
políticos já vencidos no nosso Estado, quando o povo
foi às urnas em 2010 e decidiu, democraticamente,
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dando uma vitória, como disse ainda há pouco, ímpar à
Presidente Dilma e, mais do que isso, elegendo, neste
Senado da República, três Senadores da base aliada
do Governo, dando a este humilde Senador que vos
fala a maior votação de todos os tempos da história
republicana no Estado do Amazonas. Quase 1 milhão
e 300 mil votos daquele povo foram dedicados a esta
esperança, a este Senador que vos fala.
Portanto, quero aqui fazer esse apelo à Presidente Dilma, porque se trata de uma questão estratégica, de uma região estratégica e de um povo brasileiro
que confiou nesse novo projeto de Brasil, que confiou
e confia na Presidente Dilma, mas que está vendo o
tempo chegar, o tempo acabar, está vendo, por exemplo, anunciar-se uma nova política nacional para a
indústria no Brasil sem ter sido ouvido, sem ter sido
debatido com o Polo Industrial de Manaus: qual esta
política, qual esta medida provisória que será assinada, em que termos estamos desonerando a economia
neste País em detrimento às vantagens comparativas
que diminuem as desigualdades regionais?
Sr. Presidente, há um projeto de minha autoria
tramitando neste Senado já há quatro meses, distribuído, esperando relatório para que se possa prorrogar
o prazo da Sudam e da Sudene.
Sr. Presidente, se este Senado não se pronunciar
em torno da questão da Sudam e da Sudene – e alerto
aos Srs. Senadores da Região Norte e da Região Nordeste –, nós teremos os incentivos fiscais da Sudam
e da Sudene extintos em 1º de janeiro de 2013. Pode
parecer distante, mas não está.
E essas questões não estão entrando na prioridade da agenda. A interlocução e o debate nacional não
podem esquecer a inclusão dos brasileiros que estão
excluídos. Erradicar a miséria neste País não é apenas
com o Bolsa Família – é também com o Bolsa Família –,
mas com um projeto e um programa desenvolvimento
sócio-econômico-ambiental que incluam políticas sociais, que incluam política de emprego e renda e que
incluam uma política de desconcentração industrial.
Portanto, Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para manifestar essas preocupações, em nome do
povo do Amazonas, em nome do povo da Amazônia
brasileira. Tenho certeza de que no Nordeste não é diferente. Tenho compartilhado preocupações com vários
Senadores do Nordeste aqui nesta Casa com relação
à questão do desenvolvimento.
Aí está a manifestação do Supremo Tribunal Federal com relação à guerra fiscal. O Supremo Tribunal, em decisão recente no mês de junho, considerou
inconstitucionais os incentivos fiscais concedidos por
seis Estados da nossa República, da nossa Federação.
Mas, mesmo tendo o Supremo decidido que aqueles
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incentivos fiscais eram inconstitucionais, mesmo assim,
o Estado de São Paulo edita um novo decreto após
a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal
e concede novos incentivos fiscais, num verdadeiro
desrespeito à Suprema Corte, à alta Corte da justiça
brasileira.
O Estado do Amazonas, na semana passada,
através da representação do Governo do Estado do
Amazonas, do Governador Omar Aziz, apoiado por toda
a Bancada do parlamento federal brasileiro do Amazonas, ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra esse ato praticado pelo Governo do
Estado de São Paulo, em desrespeito a uma decisão
da Suprema Corte brasileira, em desrespeito à Constituição brasileira, estabelecendo a guerra fiscal entre
o Estado mais rico e mais poderoso do Brasil e os Estados mais pobres, os Estados mais discriminados do
ponto de vista econômico neste País historicamente.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
a esta tribuna fazer um apelo, um pedido para que o
Presidente da Câmara dos Deputados designe os relatores em tempo hábil para que o Senado possa se
manifestar no seu direito constitucional, que os Senadores não sejam aqui simplesmente carimbadores da
decisão da Câmara dos Deputados. Este Senado precisa voltar a poder legislar e contribuir de forma positiva.
Não é possível que a República, aqui representada,
não seja ouvida em tempo hábil como estabelece a
Constituição da República.
É preciso que o Governo brasileiro fique atento,
é preciso que a Ministra Ideli Salvatti fique atenta, é
preciso que o Ministro Aloizio Mercadante e o Ministro
Fernando Pimentel possam dar curso às negociações
estabelecidas pela Presidente Dilma e que, lamentavelmente, não estão sendo levadas a cabo pelo Ministério da Indústria e Comércio e pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia.
Veja, Senador Vital do Rêgo, eu, como Senador
da República, liguei não uma, mas inúmeras vezes
ao Ministro Fernando Pimentel, na última sexta-feira,
deixei inúmeros recados. Liguei na quinta-feira, deixei
inúmeros recados. Pergunto a V. Ex: houve retorno?
Não houve retorno.
Portanto, não é possível que numa república
democrática federativa não haja esse respeito. Não é
possível que não se estabeleça uma relação de respeito entre o Senado e o Ministério, entre um Ministro
e um Senador da República, representante do povo,
Senador Vital do Rêgo.
Ouço V. Exª com todo o prazer.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Eduardo Braga, seja bem-vindo novamente à nossa
Casa, à esta tribuna. Carregado dos mesmos proble-
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mas, das mesmas decepções, ouço V. Exª. Imaginando
a causa de V. Exª quando levanta o assunto a respeito
das isenções e dos privilégios fiscais estabelecidos pelo
Estado de São Paulo, ao arrepio da lei e das decisões
da Suprema Corte, faz-me pensar: imagina nós, da
Paraíba, submetidos a essa guerra fiscal insana, que
privilegia sempre os mais ricos em detrimento dos mais
pobres. Nós, na Paraíba, que já perdemos uma década, fruto dessa guerra fiscal perigosa e violenta que se
estabeleceu no País, com privilégios concedidos sabe
Deus lá como, estávamos vislumbrando a decisão do
Supremo como, efetivamente, um marco regulatório
de novos compromissos que sejam mais republicanos.
Mas quero apoiar o desabafo de V. Exª. Quero dizer
que, nessa questão dos tablets, V. Exª sempre foi, na
condição de relator de diversas matérias e como Presidente da Comissão, um timoneiro dessas questões.
E quero dizer que chegou a hora de nós, no Senado,
termos uma agenda positiva, uma agenda proativa.
Estava agora mesmo conversando com o Presidente
Sarney, dizendo: “Presidente, no meio deste turbilhão
de acontecimentos, é preciso ter uma agenda positiva no Senado”. Por isso, associo-me a V. Exª com a
solidariedade daquele que conhece os dramas dos
que menos têm.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Queria agradecer a V. Exª, Senador Vital do Rêgo,
e reafirmar que nós não somos contra a desoneração
fiscal para o povo brasileiro. Somos contra que essa
desoneração fiscal acabe com as vantagens comparativas que possam possibilitar à Paraíba atrair indústrias geradoras de emprego, renda, desenvolvimento
econômico, social e ambiental para o povo da Paraíba.
O que não podemos ser é omissos diante do momento
em que a Nação brasileira discute desoneração fiscal
para levar mais emprego e mais renda para as regiões
mais ricas do Brasil sem se discutir se as vantagens
comparativas que possibilitarão o Norte, o Nordeste,
a Amazônia, o sertão, a caatinga a sonhar com uma
perspectiva de vida mais digna, mais honrada, mais
cheia de esperança para o seu povo estarão incluídas
nessa política nacional.
Nossa fé e nossa esperança na Presidente Dilma
é enorme, porque reconhecemos o seu esforço e a sua
dedicação no enfrentamento de graves e importantes
temas desta Nação.
É por isso que venho a esta tribuna, Sr. Presidente,
para fazer, em última análise, um apelo à Sua Excelência, à Presidente Dilma, para que olhe com carinho esta
questão. Esta questão está chegando ao seu momento
decisivo e a Presidenta precisa dar um comando firme
e decidido para que esta negociação possa andar e
para que a Câmara dos Deputados possa finalmente
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fazer com que haja um relator e que se estabeleça o
início de uma interlocução decisiva, importante, que
assegure o desenvolvimento para todos no Brasil. Que
São Paulo possa continuar se desenvolvendo, mas que
a Amazônia, o Norte, o Nordeste, o Amazonas, o Polo
Industrial de Manaus, que os brasileiros que lá vivem
também possam vislumbrar um futuro melhor para os
seus filhos e para os seus netos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Braga,
que demonstra suas preocupações e faz uma bela reflexão. Reflexão que, Senador Pimentel, também estou
fazendo. Estou preocupado com a Previdência, sei que
V. Exª também. Quando se fala em desoneração, sobra
para a Previdência. Mas, são apenas preocupações;
vamos aguardar.
Passo a palavra de imediato ao Líder da Minoria,
Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Como Líder. Com revisão do orador.) – Meu Presidente
Paim, meus Srs. Senadores, minhas Srªs Senadoras,
venho a esta tribuna hoje para informar e para esclarecer aos nossos empresários brasileiros, aos nossos
trabalhadores, a toda imprensa escrita e falada e ao
povo brasileiro sobre um tema de uma importância extraordinária a todos nós, o Sistema S no Brasil.
O Sistema S no Brasil hoje – tenho ouvido de diversos segmentos – trata-se de uma caixa-preta. Mas
eu não considero uma caixa-preta o Sistema S, eu diria
que é um ninho de guaxo, e quem veio da roça, como
eu, sabe o que é um ninho de guaxo.
É um passarinho que faz uma casa no galho mais
alto de uma árvore de uma forma que ali nenhum predador, nenhuma cobra, nada consegue chegar àquele
ninho dele.
Porque a caixa-preta, quando há um acidente
e você consegue encontrá-la, você consegue abri-la.
O Sistema S no Brasil, não. E eu quero explicar aos
meus companheiros empresários e a todos que acabei de citar.
Pois bem, Sr. Presidente e meus empresários,
o que é o Sistema S? O Sistema S é um conjunto de
entidades paraestatais, devidamente legalizadas, que
prestam serviços no âmbito da assistência social, da
aprendizagem e treinamento profissional e foi criada
para dar apoio também às empresas.
Entidades que compõem o Sistema S:
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Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar,
Siscoop e o Sebrae que tem como subsidiárias a ABDI
e também a Apex Brasil.
Como funciona, Sr. Presidente, a arrecadação
do Sistema S:
As empresas brasileiras pagam coercitivamente,
mensalmente, sobre a sua folha bruta de pagamento dos funcionários através de alíquotas (que abaixo
vou expô-las, colocá-las) para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil e a mesma repassa, 96,5% desses
recursos recebidos ao Sistema S.
As alíquotas hoje pagas pelas empresas sobre
a folha de pagamento:
Sesc, 1,5%; Senac, 1.0%; Sebrae, 0,60%. Isso
se referindo às empresas componentes do comércio
em geral e serviços.
Indústrias em geral: Sesi, 1,5%; Senai, 1,0%;
Sebrae, 0,60%.
Para o sistema de transporte: Sest, 1,5%; Senat,
1%; Sebrae, 0,60%. Isso perfaz, meu empresário, 3,1%
sobre a folha de pagamento mensalmente.
Os senhores vão ficar estarrecidos com os valores arrecadados mensalmente por essas entidades.
Daqui a pouco eu vou dizer.
Vejam só! Somente o Sebrae recolhe de todas
as empresas 0,6%. Só há uma exceção de que ele
recebe 0,30%, que são as empresas de comunicação
e estabelecimentos de ensino. Do resto de todas as
empresas no Brasil, recebe 0,6%.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, eu não tenho 20 minutos?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Eu também achei que V. Exª tinha, mas a Mesa me
diz que, como Líder, são cinco minutos. Preocupado
com o discurso de V. Exª, porque sei do conteúdo, eu
lhe dei quatro, mais três e vou lhe dar mais dois.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Ô, meu Presidente, esse assunto é de tamanha relevância, e eu preciso de tempo. Fui informado de que
teria 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Assim eu entendia também, mas a Mesa me
informa que o Líder tem 5 minutos, mas a Presidência
será... Como orador inscrito, são 20 minutos e, como
Líder, são 5 minutos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Mas o senhor me permitiria, Presidente, uma vez
que temos aqui, talvez, um ou dois oradores, que eu
fizesse essa explanação de tanta importância, de tamanha importância?
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Dependendo de mim, não tem problema, mas
espero a tolerância também do Plenário. (Pausa.)
Vamos lá.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Vamos lá? Ok.
Pois bem, a arrecadação do Sistema S nos últimos três anos. Em 2008, o Sistema arrecadou R$8,1
bilhões. Vejam só! Em 2009, R$9,9 bilhões; em 2010,
R$12,4bilhões; em 2011, pegando-se os quatro meses informados pelo Sistema – fiz uma avaliação e
uma projeção – será arrecadado algo em torno de
R$15 bilhões.
O Sistema teve um crescimento de aproximadamente 53% de arrecadação somente nesses três
últimos exercícios.
Vale ressaltar que os R$15 bilhões que deverão
ser arrecadados este ano representam duas vezes o
montante dos recursos alocados no Orçamento para o
Ministério da Ciência e Tecnologia e aproximadamente dez vezes maior do que o orçamento do TCU. Em
2008, representava 0,28% do PIB nacional; em 2015,
deve representar 0,34% do PIB nacional. É uma barbaridade esse montante de dinheiro!
Arrecadação financeira dos serviços prestados.
Além das contribuições coercitivamente pagas pelos
empresários, prestam-se serviços. No ano de 2010,
aproximadamente 23% de suas receitas foram oriundas
de serviços prestados. O meu tempo é curto, não dá
para especificá-las, mas são importâncias enormes cobradas dos trabalhadores e dos empresários. A meu ver,
não teriam de pagar, porque já pagam mensalmente.
Aplicação financeira no mercado. Estou aqui com
o último balanço do Sesi, do qual consta uma disponibilidade financeira de R$2,831 bilhões. Isso me leva
a concluir, Presidente, olhando os outros números – e
os números a que me refiro aqui são os números declarados pelas próprias entidades –, que deve haver
algo em torno de R$8 bilhões do sistema financeiro
aplicados hoje no Brasil.
Olha que discrepância, Presidente! Se há R$8
bilhões aplicados hoje no Brasil, no mercado financeiro, qual é o porquê de estarem fazendo isso com as
nossas empresas, de estarem cobrando dos nossos
empregados e dos nossos trabalhadores por serviços
prestados? É preciso verificar isso, Presidente. Isso
me deixa indignado.
Qual é o custo? Eu quero até fazer uma ligeira
comparação aqui. Só para se ter uma noção: o custo
de um aluno no Sistema S em 2010 foi de R$10,6 mil
ao ano; o curso do ITBA de São Paulo, curso de Tecnólogo I, que é o mais caro do Brasil e obteve classificação A do MEC, teve um custo máximo de R$7,2 mil.
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Há alguma coisa errada nisso aí! Vejo que há grande
desperdício nesse montante de dinheiro, Presidente.
Fiscalização. Dia 3 de maio, protocolei neste
Parlamento um requerimento de informações ao TCU
sobre o Sistema S.
Depois de 45 dias não obtive resposta. Fui ao
TCU. Recebido muitíssimo bem pelo Ministro Augusto
Nardes, Vice-Presidente em exercício, fui informado de
que não havia nenhuma fiscalização ao Sistema S. Fiquei indignado. Ele me disse que só se faz fiscalização
quando há denúncias. Levou-me então ao seu relator,
do qual esqueço o nome no momento, que também
me tratou com todo o respeito e carinho. Ele me disse
que essa minha indagação, esse meu requerimento
não teria data porque ele não teria números. Mas me
prometeu – e foi ideia minha – que poderia trabalhar
em um balancete de simples verificação e, dentro de
15 ou 30 dias, poderia me fornecer as informações
solicitadas.
Espero que eu obtenha realmente essas informações, mas não vejo... Mas percebo que não há fiscalização. E por serem públicas, essas empresas deveriam
constar dos orçamentos públicos da União, conforme
estabelece o art. 165 da Constituição Federal.
A LDO de 2008, 2009, 2010 e 2011, em seu art.
6º, § 3º, determina que o Sistema S deverá publicar,
via Internet, todas as suas receitas e despesas. Porém,
somente o Sesi e outra empresa, a Sanar, fizeram isso
em 2010. As demais não fizeram. Quanto a isso, Sr.
Presidente, vou pedir providências.
Com relação à transparência, verifiquei que o
Sistema não tem transparência alguma. Os empresários não suportam mais, além dessas abusivas taxas,
repassadas excessivamente ao Sistema, ainda ter que
pagar mais 32% sobre a sua folha de pagamento – e
isso todo mês –, além dos 11% que os empregados
pagam.
Vou protocolar, meu Presidente, talvez no máximo
amanhã, um projeto de lei pedindo 50% de redução
nessas tarifas, meu Líder, Senador Alvaro Dias. Vou pedir 50% de redução nessas tarifas, porque não é justo
que essa montanha de dinheiro que fica brincando nas
mãos das pessoas continue saindo dos trabalhadores
e dos empresários.
Vou protocolar outro PLS pedindo a redução da
contribuição social de 20% para 14%, paulatinamente,
durante três anos.
Vou também fazer um requerimento – ainda não
sei a quem de direito – no sentido de que seja notificado o Sistema S do cumprimento do que determina
a nossa LDO de 2010, para que faça as publicações,
para que o povo tome conhecimento do seu dinheiro.
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Vou também tomar outra providência, vou requerer
ao TCU que proceda a fiscalizações periódicas, pelo
menos uma vez ao ano.
Também vou requerer do Coaf que nos informe
valores de saques acima de R$30 mil, pelo Sistema
S, em 2010. Eu quero saber a respeito desses saques.
Então, vou fazer esse requerimento.
Também vou requerer ao TCU auditoria do Sistema S, relativa aos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
Senadora Ana Amélia, V. Exª quer um aparte?
A SRA. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Sim, com
certeza, Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– É um prazer, Senadora.
A SRA. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Quero
endossar as preocupações de V. Exª, já que temos a
responsabilidade de acompanhar os recursos públicos
que faltam à saúde, à educação, à segurança e que
não têm sido usados ou quando, pelo menos, não tem
havido transparência em relação à aplicação de recursos tão vultosos quanto esses a que V. Exª se refere.
A transparência é fundamental. Tenho a convicção,
Senador Ataídes, de que, para o próprio Sistema S,
para preservar a importância desse serviço prestado
à comunidade, a transparência é um fator essencial
para o respeito e para explicar à sociedade que paga
diretamente essa conta, porque é dinheiro do contribuinte, ao fim e ao cabo, que forma esse caixa do Sistema S. Tive alguma dificuldade de acessar números
do Sistema S que eu pretendia obter. Foi muito complicado. Realmente, concordo com V. Exª e penso que
os dirigentes das entidades de classe do setor patronal devem, hoje, assumir um compromisso com essa
transparência. Caso contrário, ficaremos sempre com
a dúvida: por que não há transparência numa questão
que é de interesse de toda a sociedade brasileira, não
apenas da indústria, do comércio, da área de serviços,
ou mesmo da agricultura ou dos transportes? Penso
que este é um momento muito importante para passarmos a limpo essas questões. Cumprimento V. Exª
pela iniciativa, Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Obrigado, Senadora.
Eu consegui, Senadora, informações porque tive
o privilégio de ser contador durante quinze anos, e
tudo o que estou dizendo está aqui. São números do
próprio Sistema. Eu consegui. Estão aqui.
A nossa função, Senadora, como bem a senhora
colocou – admiro a sua competência, a sua dedicação –, nós estamos aqui para acompanhar e fiscalizar.
Esse é o dever deste Parlamento e o dever de nós,
Senadores da República.
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Estou encerrando, meu Presidente, mas vou requerer mais uma coisa, por último. Eu quero saber a
evolução patrimonial dos diretores atuais e dos ex-diretores do Sistema S dos dez últimos anos. Por final,
Presidente, eu tenho só umas três perguntas a fazer.
Qual o impacto desses programas do Sistema S? A
quem eles beneficiam? Qual a relação custo-benefício
desses programas? Qual a melhor alternativa de uso
dos recursos para os mesmos fins?
Afirmo: há pequenas cidades em nosso País em
que não se sabe nem o que é Sesc, Senai, Sebrae,
etc. Eles não sabem. Portanto, é dever de todos nós
encontrarmos fórmulas de acabar com esta farra do
dinheiro público. Estão cometendo um crime com os
empresários e com os trabalhadores brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, meu Presidente Paim, por ter me
dado esta oportunidade, e meus pares que aqui estão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Ataídes. Agradeço aos Pares.
Como o Plenário foi tolerante, eu lhe dei dezesseis minutos, entendendo a importância do pronunciamento que V. Exª tinha feito hoje, pela manhã, na
Comissão, e muito bem.
Senador Alvaro Dias com a palavra, como orador
inscrito, por vinte minutos.
V. Exª fez lá sobre o Sistema S e deixou perplexo
todo aquele Plenário hoje, pela manhã.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, certamente nós, que somos parlamentares, temos uma angústia,
que é a de saber que a população tem dificuldade de
acreditar nas boas intenções dos nossos gestos, das
nossas ações, das nossas palavras.
Mas há necessidade de dizer que é com absoluta
sinceridade que, interpretando a oposição, as aspirações da oposição nesta Casa, tenho o dever, como Líder
do PSDB, de dizer que provocam enorme indignação
os fatos revelados nos últimos dias que dizem respeito a uma corrupção que se instalou praticamente em
todas as áreas da administração direta e indireta nos
últimos anos, consequência de um modelo de promiscuidade, modelo que loteia os cargos públicos entre
os aliados que sustentam politicamente o Governo no
Congresso, especialmente através dos partidos políticos governistas. Esse é um modelo que compromete a
eficiência da gestão, puxando para baixo a qualidade
técnica. E nós sentimos isso quando o próprio Governo
anuncia, como fez recentemente, o balanço de obras.
A execução é precária, a execução orçamentária é
pífia, os resultados administrativos são insuficientes.
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Essa é a realidade. Sem dúvida, a causa é o modelo
adotado. O pior, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
esse modelo abre as portas da Administração Pública
para a corrupção desvairada.
Nós poderíamos apresentar aqui um relatório de
todas as denúncias dos últimos dias, que passam a
ideia da existência de um verdadeiro mar de lama na
Esplanada dos Ministérios em Brasília.
Hoje nós estamos protocolando cinco requerimentos, em várias Comissões desta Casa, convocando Ministros para prestarem esclarecimentos sobre as
últimas denúncias. O atual Ministro dos Transportes,
que já ocupou o cargo por quatro vezes interinamente
e que participou de decisões precedentes e inclusive
autorizou aditivos que foram considerados exorbitantes
pelo Tribunal de Contas da União, deve esclarecimentos a esta Casa e ao País. Por isso o requerimento de
convocação para que venha à Comissão de Infraestrutura prestar esclarecimentos.
O Ministro de Minas e Energia, em razão das
denúncias referentes à Agência Nacional do Petróleo.
Juntamente com ele, estamos convidando, ou convocando, o Diretor da Agência Nacional do Petróleo, para
explicações à Comissão de Infraestrutura do Senado
Federal. O Ministro das Cidades, da mesma forma, na
Comissão de Fiscalização e Controle. O Ministro do
Desenvolvimento Agrário e o Presidente do Incra para,
na Comissão de Agricultura, prestarem, também, esclarecimentos sobre denúncias veiculadas pela imprensa
nacional nos últimos dias, sobretudo pelo programa
Fantástico, da Rede Globo, com a apresentação de
fatos que, certamente, revelam irregularidades numa
área que sempre foi emblemática para o Partido dos
Trabalhadores. Há funcionários comissionados do Incra participando de verdadeiras negociatas com áreas
que foram destinadas à reforma agrária.
A outra convocação alcança o Ministério da Agricultura e é para a Comissão de Agricultura do Senado.
O Ministro Wagner Rossi deve explicações sobre denúncias que foram veiculadas pela imprensa no último
final de semana, denúncias que envolvem a Conab.
E há, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, a tentativa de se instalar, nesta Casa, a CPI
do Ministério dos Transportes.
As denúncias que alcançam o Ministério dos
Transportes são do conhecimento público. O Tribunal de
Contas da União, em auditoria que alcançou 142.524
contratos do Governo Federal assinados entre 2006
e 2010, mostra que as licitações viraram um jogo de
cartas marcadas, a ponto de o Tribunal de Contas ter
achado casos em que o Governo contratou empresas
que têm como sócios os servidores públicos do órgão
que fez a licitação. E no Ministério dos Transportes,
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em razão do orçamento agigantado que possui, os
valores são expressivos; os desvios alcançam cifras
inimagináveis para alguém que deseja um governo
eficaz e probo.
O ideal, nesta hora, diante de denúncias que alcançam praticamente todas as esferas da administração federal do País, seria uma CPI da corrupção. Se
há sinceridade na afirmação de que se faz uma faxina, para que essa faxina se complete teríamos, sim,
de instalar a CPI da corrupção, alcançando todas as
denúncias dos últimos dias, que atingem vários Ministérios do Governo Dilma Rousseff.
Onde fica a altivez desta tribuna, a majestade
dessa Mesa, a grandeza desse Plenário se nos omitimos diante de acusações de tamanha importância
para o País, atingindo servidores públicos, ministros,
partidos políticos, empresários? Como fica a instituição parlamentar, no Brasil, se se adota a postura da
conivência, da complacência e da cumplicidade?
Se há desejo da Presidente Dilma de promover
faxina, por que impedir a instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito? Nos bons tempos deste Parlamento, certamente, essa comissão seria instalada,
obviamente, com o apoio político de quem preside o
País. Seria a grande contribuição para destruir esse
modelo, porque, Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas
em afirmar: ou a Presidente Dilma acaba com esse
modelo, destruindo-o, sepultando-o, ou esse modelo
vai comprometer a sua gestão. Está comprometendo
a sua gestão e pode acabar com a eficiência dessa
gestão, se sobreviver a essa tempestade de denúncias
que atinge a Esplanada dos Ministérios em Brasília.
Por que impedir que se instale uma Comissão
Parlamentar de Inquérito?
Diante das dificuldades que teríamos ampliadas,
se desejássemos ampliar o raio de ação da CPI para
investigar outros setores do Governo, estamos conformados em insistir apenas na Comissão Parlamentar
de Inquérito no âmbito dos Transportes, porque já seria uma contribuição importante à Presidente da República para acabar com esse modelo promíscuo de
loteamento dos cargos públicos entre os aliados do
Governo. Isso, certamente, restabeleceria prerrogativas essenciais do Congresso Nacional.
Há aqueles que afirmam que nós deveríamos estar preocupados com soluções para o País, e estamos;
que deveríamos estar adstritos apenas à apresentação
de projetos que possam contribuir para a solução dos
problemas econômicos e sociais do País, e estamos,
sim, imbuídos desse propósito. Mas quem conhece as
razões da existência do Parlamento na democracia sabe
que uma das atribuições essenciais do Legislativo é
fiscalizar e, portanto, investigar o Poder Executivo quan-
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do denúncias se apresentem. E elas estão presentes.
Não há como ignorá-las, não há como desprezá-las
e não há outro instrumento mais adequado que o da
Comissão Parlamentar de Inquérito para o cumprimento desse desiderato do Parlamento, para o exercício
dessa prerrogativa da instituição Poder Legislativo.
Há os que podem afirmar: “A Presidente está
demitindo.” Não basta demitir coadjuvantes. É preciso alcançar os protagonistas principais desse modelo
promíscuo que produziu corrupção.
Outros dirão: “O Ministério Público investigará.”
Sem dúvida, é responsabilidade do Ministério Público,
que, certamente, instaurará os procedimentos para a
necessária investigação judiciária, que culminará com
a responsabilização criminal dos eventuais envolvidos
em ilícitos praticados na gestão pública. Mas não basta. Há que se responder à sociedade.
A investigação judiciária é silenciosa, muitas
vezes, lenta. A população fica distante e não tem informações para exercer o legítimo poder de pressão
sobre as autoridades.
A CPI tem este objetivo: produzir transparência,
publicidade dos atos, colocar o mal à luz para que possa
ser visto, denunciado, combatido e condenado. Esse é
o objetivo essencial da investigação política, que estabelece parceria com a investigação judiciária, com
uma interação produtiva, compartilhando informações.
A CPI tem poderes para quebrar sigilo bancário, fiscal
e telefônico, obter informações sigilosas que podem
ser compartilhadas, celeremente, com as autoridades
responsáveis pela investigação judiciária.
Portanto, é contribuição. Não há nenhum objetivo
de atingir a Presidente Dilma com uma CPI instalada
no Senado Federal. Não é esse o objetivo, até porque
a Presidente está iniciando a sua gestão – são sete
meses – e tem muito tempo pela frente. Essa limpeza
e essa mudança de modelo seriam fundamentais para
que ela pudesse prosseguir com mais segurança e,
sobretudo, com resultados mais objetivos, com maior
eficiência, com melhor qualidade técnica de gestão,
reduzindo os índices de corrupção, que são lastimáveis no Brasil de hoje.
A auditoria do Tribunal de Contas concluiu que
“as irregularidades estão disseminadas entre todos
os gestores” – frase entre aspas, porque não é minha,
não é da oposição, é do Tribunal de Contas da União.
Essa auditoria foi feita entre abril e setembro do ano
passado, no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais e no Comprasnet, principais instrumentos de gerenciamento de todas as licitações e
compras do Governo Federal.
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Nós sabemos, os indícios de corrupção são conhecidos e reiteradamente veiculados há muito tempo,
pelo menos nos últimos anos.
E essa ingerência política, que é a essência do
modelo adotado, contamina a gestão pública, inclusive com a proliferação de bilionários aditivos nas obras
públicas, como disse, ontem, o jornal O Globo, inclusive citando órgãos estratégicos, como o Banco do
Nordeste, a Companhia do Desenvolvimento Vale do
São Francisco, a Fundação Nacional de Saúde, que
protagonizam disputas por poder, entrelaçadas a graves
falhas de gestão que abrem a porta a irregularidades.
Outros, como as Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, Sudam e Sudene, além
do Banco da Amazônia, são alvos de acirrada disputa
entre caciques partidários da base aliada.
Esse é o modelo, esse é o modelo que não interessa ao País, não é o modelo cuja consequência
natural seja a eficiência da gestão. Esse é o modelo
corrupto, porque possibilita, facilita a existência da corrupção na administração do País.
E, se há o desejo da Presidente Dilma em promover faxina, como se veicula, não há como não contar
com essa contribuição do Parlamento brasileiro, que
têm prerrogativas, poderes para a investigação política necessária.
Quero, mais uma vez, fazer um apelo aos Srs.
Parlamentares. Hoje ainda somos poucos aqui neste
plenário, nesta segunda-feira, mas, certamente, a partir
de amanhã, estaremos todos nesta Casa.
É hora de chegarmos com a reflexão que nos impõe o povo brasileiro sobre os últimos acontecimentos
e adotarmos decisões que correspondam às expectativas da sociedade.
Concedo o aparte, com prazer, à Senadora Ana
Amélia, antes de concluir o meu pronunciamento.
A Srª. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª tem se notabilizado aqui pelo trabalho atuante, presente, como Líder da oposição. Esse
tema pauta toda a ação legislativa, já que somos fiscalizadores do Poder Executivo, entre outras responsabilidades que temos constitucionalmente. Mas a corrupção é uma questão que mobiliza e move a sociedade
toda, que, sobrecarregada com uma carga tributária
muito pesada, fica indignada, com razão, pelo que é
feito com o dinheiro público em muitos casos. É preciso, portanto, apoiar todas as iniciativas nessa direção.
Eu particularmente, não apenas como Parlamentar,
mas como cidadã, que verbaliza essa ansiedade da
população brasileira, fiquei muito animada também
pela forma como o Ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, do seu partido, tratou dessa questão, sugerindo que haja uma sustentação política à Presidenta
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Dilma Rousseff nessa questão específica. Eu, inclusive,
como fiz há pouco, nesta tribuna que V. Exª ocupa agora, quanto à iniciativa do Senador Cristovam Buarque
a respeito desse apoio para evitar que a Presidenta,
eventualmente, possa ficar refém de algum movimento
que possa atenuar esse esforço que ela vem fazendo
pela moralização no setor público brasileiro. Então,
cumprimento V. Exª por essa vigilância permanente
com essas questões éticas. Estaremos aqui também
colaborando nessa mesma direção. Parabéns a V. Exª,
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª assinou a CPI,
nunca se recusou a agir dessa forma, esse é o nosso
dever, e o Senador Randolfe, da mesma forma, portanto, se queremos apoiar a Presidenta, não devemos
apoiá-la apenas com discursos, temos de apoiá-la com
ação, como faz V. Exª, como faz o Senador Randolfe,
assinando uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
O maior apoio que a Presidenta possa desejar nesse
momento é uma investigação de profundidade, para
revelar todas as mazelas, para expor à luz do dia todo
o mal que contamina o seu Governo e pode comprometer a sua gestão. Sem isso não haverá sinceridade.
Apenas o discurso não basta; apenas manifestação
de boas intenções não basta. Necessitamos de ação,
cada qual no âmbito da sua competência. E, a nós,
compete-nos investigar para revelar e contribuir para
que ocorra a responsabilização civil e criminal e para
que a indecência da corrupção, que contamina o organismo da Administração Pública brasileira, não seja
protegida pela impunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Alvaro Dias teve a palavra como
orador inscrito.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT ––
RS) – Pois não, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição pela
liderança do PSOL, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como não há nenhum Líder inscrito, V. Exª tem
a palavra pela Liderança do PSOL, Senador Randolfe
Rodrigues, por cinco minutos, com a devida tolerância
que eu tive para com os outros; em seguida, falará,
como orador inscrito, o Senador José Pimentel.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, retomando as atividades
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após o recesso parlamentar, creio que é importante
travarmos nesta segunda-feira, um debate sobre qual
será a nossa agenda prioritária de temas aqui no Senado da República.
Eu queria continuar na linha do que foi levantado
no início desta sessão, destacado pela querida Senadora Ana Amélia, e também pelo Senador Cristovam
Buarque, porque é um tema que nos preocupa. Refiro-me à crise norte-americana e a necessidade e as
decisões que o governo americano, junto com o seu
parlamento, estará tomando entre o dia de ontem, o
de hoje e o dia de amanhã.
Nesse sentido, Sr. Presidente, eu gostaria de
reiterar, de destacar, mais uma vez, dois artigos – já
citei um deles em aparte à Senadora Ana Amélia –
do eminente economista Paul Krugman, publicados,
ambos, no The New York Times, um, na sexta-feira,
e outro, no editorial do The New York Times de hoje.
Destaco, aqui, a última parte desse artigo, em que o
eminente economista diz o seguinte:
Dado que esses países “com um programa” se veem obrigados a observar uma estrita
austeridade fiscal, isso equivale a um plano
para que toda a Europa reduza drasticamente o
gasto ao mesmo tempo. E não há nada nos dados europeus que indique que o setor privado
esteja disposto a carregar o piano em menos
de dois anos. Para aqueles que conhecem a
história da década de 1930, isso é muito familiar. Se alguma das atuais negociações sobre
a dívida fracassar, poderemos estar perto de
reviver 1931: a bancarrota bancária mundial
que tornou grande a Grande Depressão. Mas
se as negociações tiverem êxito, estaremos
prontos para repetir o grande erro de 1937: a
volta prematura à contração fiscal que terminou com a recuperação econômica e garantiu
que a depressão se prolongasse até que a II
Guerra Mundial finalmente proporcionasse o
impulso que a economia precisava.
Mencionei que o Banco Central Europeu, ainda
que felizmente não o Federal Reserve, parece decidido
a piorar ainda mais as coisas, aumentando as taxas de
juros. Há uma antiga expressão atribuída a diferentes
pessoas que sempre me vem à mente quando observo
a política pública: “Você não sabe, meu filho, com que
pouca sabedoria se governa o mundo”. Agora essa falta
de sabedoria se apresenta plenamente quando as elites políticas de ambos os lados do Atlântico arruínam a
resposta ao trauma econômico, fechando os olhos para
as lições da história. E a depressão menor continua.
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Em outras palavras, o eminente Paul Krugman,
economista, Prêmio Nobel da Economia em 2008,
destaca nos dois artigos o seguinte:
A solução que alguns apontam para a crise econômica é exatamente o aprofundamento da crise.
Porque o arrocho fiscal proposto pelo Tea Party, pela
direita mais conservadora americana, e que lamentavelmente o Presidente Obama parece ter se rendido
a ela ontem, vai levar a economia americana e, em
consequência, o restante do mundo à ortodoxia fiscal
e à redução dos gastos.
Ora, em momentos de crise, a solução que a
história tem apontado – e é isso que Krugman destaca – é exatamente a inversa. É ampliar a intervenção
econômica do estado, é ampliar os gastos na economia
para salvar da crise. O caminho – e aí destaco o acordo
com o eminente economista – que está sendo escolhido é um caminho que tende ao aprofundamento da
crise econômica com dramáticos reflexos na economia
mundial e dramáticos reflexos para nós aqui do Brasil.
Neste sentido, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, quero reiterar os termos aqui suscitados. É fundamental, por parte da Presidente da
República, por parte do Governo brasileiro, uma reflexão sobre a manutenção do tripé da nossa política
econômica, sustentado, repito, em superávit primário,
metas de inflação e altas taxas de juros.
Esse modelo econômico não só está levando o
País a ser um mero exportador de matérias-primas,
levando-nos à desindustrialização, como a manutenção desse tripé e desse modelo econômico tenderá
a aprofundar essa tendência se os prognósticos da
economia americana, lamentavelmente, forem o que
estamos imaginando, ou seja, a cessão por parte
do Presidente Obama às pressões do Tea Party, às
pressões do republicanismo mais conservador, e, da
mesma forma, a retirada de liquidez e investimentos
da economia mundial e de muitos investimentos que
o governo dos Estados Unidos tem em todo o país.
Por fim, Sr. Presidente, neste pouco tempo que
nos resta, têm dois temas que considero fundamentais
para debate neste semestre. Um é o tema do Fundo
de Participação dos Estados, matéria do Projeto de
Lei do Senado nº 289, de nossa autoria junto com o
Senador Romero Jucá – a Senadora Vanessa Grazziotin também tem a autoria de um projeto de lei sobre
a matéria. Quero reiterar que existe uma decisão do
Supremo Tribunal Federal que considera o art. 2º da
Lei Complementar nº 62, de 1989, inconstitucional, ou
seja, a atual repartição dos recursos do FPE não vigerá
– veja, Presidente, que essa não é uma posição minha,
é uma decisão da nossa suprema corte – a partir de
dezembro de 2012. Então, é urgente que debatamos
a matéria nesta Casa e que o Congresso Nacional de-
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bata e legisle o quanto antes sobre a nova repartição
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
Por fim, Presidente, eu quero aqui, mais uma vez,
ressaltar a posição que manifestei, ainda há pouco, no
pronunciamento do Senador Cristovam Buarque. Eu quero
cumprimentar a Presidente da República pelas decisões
em relação ao Ministério dos Transportes. Falo isso com
a independência necessária de alguém que sobe a esta
tribuna para formular critica e, ao mesmo tempo, reconhecer. A Presidente terá o nosso total apoio para continuar
a faxina ética no Ministério dos Transportes. Não pode
existir aqui, no Senado da República, tolerância para com
a corrupção. A medida da demissão de dez, quinze, vinte ‑ que sejam trinta ou quarenta ‑ deve ter continuação.
Também deve ter continuação um requerimento de minha autoria convocando o Ministro dos Transportes para
vir aqui. Aliás, este é um bom momento para o Ministro
dos Transportes vir aqui, num momento positivo, num
momento de uma agenda positiva proporcionada pelas
medidas da Presidente da República e uma agenda positiva que deve ter continuidade.
Então, além disso, é necessário, é fundamental
‑ os noticiários do final de semana dão conta de denúncias de corrupção em diferentes áreas do Governo
– que, por parte da Presidente, haja medidas tão firmes quanto as que ela está tomando neste momento
no Ministério dos Transportes.
E, para concluir, Presidente, querida Senadora
Ana Amélia, queridos Senadores aqui presentes, talvez
sirva de inspiração para nós uma citação que eu estava recordando do Padre Antonio Vieira, no século XVII,
num sermão declamado em Lisboa, chamado Sermão
do Bom Ladrão. Diz um trecho desse sermão do século
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XVII ‑ vejam só o que diz e vejam o quanto é atual o que
diz, no século XVII, o Padre Antonio Vieira, para nós:
Se o alheio, que se tomou ou retém, se
pode restituir e não se restitui, a penitência
deste e dos outros pecados não é verdadeira
penitência, senão simulada e fingida, porque
se não perdoa o pecado sem se restituir o
roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de o restituir.
Reitero: Padre Antonio Vieira, século XVII.
Que esse mandamento sirva de inspiração para
atuarmos aqui, independente de partidos, no combate
a este trauma da sociedade, do Estado brasileiro, que
é a prática da corrupção. Que nós não a toleremos,
principalmente quando o ladrão tem capacidade de
fazer a restituição.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues,
que falou como líder, por cinco minutos.
Eu convido, de imediato, o Senador José Pimentel, como orador inscrito.... Antes, Senador Pimentel,
permita só que eu leia aqui um ofício.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado recebeu o Aviso nº 429, de 2011, na
origem, da Ministra-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, que encaminha os textos devidamente
retificados e traduzidos dos Apêndices 1 e 2, Anexo A,
à Convenção Relativa à Admissão Temporária, celebrada em Istambul, em 26 de junho de 1990, promulgada
pelo Decreto Legislativo nº 563, de 2010.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Aviso nº 429, de 2011, será juntado ao processado do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2010.
A Presidência determina a republicação do Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2010, na íntegra,
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fazendo incluir a tradução encaminhada pelo Aviso nº
429, de 2011.
São os seguintes os textos na íntegra do
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2010,
e da Convenção:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador José Pimentel, com a palavra.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero começar
registrando que, ao longo da história brasileira e das
instituições que acompanhamos, aprendemos que o
melhor instrumento para combater a corrupção é estruturar o Estado Democrático de Direito e fortalecer suas
instituições, para que elas ajam a tempo, independentemente de quem sejam o corruptor e o corrompido.
Exatamente por isso, no Governo Lula, a primeira
grande preocupação foi criar a Controladoria-Geral da
União, um instrumento do Estado, com pessoas concursadas, para agir previamente, acompanhando todas
as obras públicas, todas as licitações, todos os contratos, elaborando relatórios a tempo, encaminhando-os aos órgãos competentes, para exatamente evitar
que o fato se consume e que depois o Estado tenha
de correr atrás do prejuízo, como aconteceu ao longo
da história brasileira.
Ao mesmo tempo, sabemos que a Polícia Federal é uma polícia de Estado e que a sua estrutura em
2003, embora já tendo feito muito por este Brasil, era
insuficiente para as novas demandas que estavam
reservadas para ela. Temos hoje mais que o dobro do
contingente de pessoas que a Polícia Federal tinha
em 2003, muito mais equipada, muito mais qualificada, para fazer valer o braço do Estado no combate às
ilegalidades que porventura sejam praticadas neste
País. Se observarmos a sua remuneração, veremos
que ela era motivo de parte de seus profissionais deixar a Polícia Federal, uma vez que a remuneração era
mais competitiva em outros setores. Fizemos aqui,
em 2003 e 2004, um conjunto de audiências públicas
para encontrar a melhor forma de assegurar uma remuneração justa e digna; criamos os subsídios e hoje
temos uma remuneração compatível com a realidade
e o compromisso de continuar remunerando bem esses trabalhadores.
Se formos para o Ministério Público Federal, vamos ver que tínhamos uma estrutura diminuta, precária. Ampliamos o quadro de procuradores, mais que o
dobrando. Ao mesmo tempo, demos condições para
que o Procurador-Geral da República pudesse atuar como Procurador-Geral da República e não como
“Engavetador-Geral da República”, como acontecia
até 2002, início de 2003, porque não eram dadas as
condições para que se pudesse exercer com eficiência
o papel do Estado.
É por isso que, hoje, quando assistimos a esse
conjunto de ações do Estado Democrático de Direito,
fazendo valer as leis, as normas e as investigações

Terça-feira 2

30701

para todos, independentemente da posse que a pessoa
possua, nós estamos vendo os mais variados setores
da sociedade acreditando nas suas instituições, acreditando no funcionamento do Estado Democrático de
Direito, com aqueles que, por ventura, trilham o caminho errado sendo punidos – seja com governadores,
como na prisão do Governador do Distrito Federal, a
capital do Brasil, por cometer erros, com processos
regulares, através do Estado Democrático de Direito,
sem qualquer dificuldade na sua defesa; seja com a
devolução dos recursos do Tribunal Regional do Trabalho no maior Estado da Federação, São Paulo, em
que um empreiteiro já devolveu mais de R$50 milhões
do que ele havia embolsado, nos anos 90, daquela
importante obra pública.
Tivemos, na questão do Dnit, um processo de
investigação que já vem há mais de três anos. No segundo semestre de 2010, tivemos toda a direção do
Dnit no Estado do Ceará sendo presa por corrupção.
Em seguida, houve os desdobramentos a que estamos assistindo.
Se formos para as questões envolvendo um conjunto de outros servidores públicos, veremos que estamos chegando a mais de 3.200 servidores públicos
federais concursados, com estabilidade no emprego,
demitidos, afastados por justa causa, por não conduzirem bem a coisa pública. Todos eles tendo exatamente
a CGU como instrumento primeiro de investigação e
de acompanhamento.
Portanto, o que nós estamos assistindo hoje é
exatamente a estruturação do Estado Democrático de
um Estado de Direito que resolve dizer: nós queremos
que as instituições funcionem e que punam aqueles
que errarem, para que possamos ter justiça social com
crescimento econômico e inclusão social.
E é dentro dessa estrutura que mais de 35 milhões
de pessoas ascendem na pirâmide social, de 2003 para
cá. Isso é basicamente a população da Argentina e,
até então, era o mesmo povo, eram os mesmos empresários, os mesmos políticos, os mesmos trabalhadores e parte das instituições da sociedade civil. Mas,
lamentavelmente, pela falta de um Estado democrático
de direito, de estruturas fortes para fazer valer esse
Estado, nós não tínhamos o ânimo para enfrentar os
desafios e terminávamos tendo graves dificuldades,
como aconteceu na década de 70, na década de 80
e na década de 90.
Não podemos esquecer que, em 1995, o México
quebrou e que, com a quebra do México, o Brasil teve
de criar o Proer, para salvar os banqueiros privados do
Brasil, porque quebraram juntos. Se formos observar
quem eram os controladores desses bancos, na década de 90, muitos daqueles que hoje fazem discurso
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ficariam muito corados em analisar as suas vinculações
políticas de financiamento e familiares, como acontecia
com o Banco Nacional.
Se voltarmos a 1998, quando o Brasil teve de
vender 75% de todo o seu patrimônio público, que
construiu de Pedro Álvares Cabral até aquele ano,
para tentar salvar minimamente as contas públicas.
E, mesmo assim, ainda tivemos de recorrer ao Fundo
Monetário Internacional para que, em 1998, pudéssemos fechar as nossas contas.
Se chegarmos em 2002, novamente, para que o
Brasil pudesse fechar as suas contas, teve de recorrer, mais uma vez, ao Fundo Monetário Internacional.
Enquanto isso, em 2008, a Humanidade assistiu à
segunda maior crise econômica da sua história. E o
Brasil sofreu, sim, é verdade, mas saiu daquela crise;
e, já em 2010, gerava mais de 2,5 milhões empregos,
empregos de verdade, com carteira assinada, para que
pudesse melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
E, neste 2011, com a crise continuando, nós
vamos gerar novamente mais de 2,5 milhões empregos; empregos de verdade, com carteira assinada. E,
só nos seis primeiros meses, já chegamos a 1,270
milhão. E devemos isso principalmente aos micro e
pequenos empresários que são esses que geram emprego neste País.
Se fizermos um corte naqueles 2,5 milhões de
empregos, em 2010, que nós geramos, 80% deles vêm
das empresas que têm até 99 empregados; portanto,
são as micro e pequenas empresas deste País.
Destes 1,270 milhão de empregos que nós já geramos, nos seis primeiros meses de 2011, novamente,
nosso Presidente Paim, vêm das micros e pequenas
empresas 80% desses empregos. E este País, que
antes era devedor do Fundo Monetário Internacional,
e aqui todo mês descia um fiscal seu para fiscalizar a
massa, como síndica fiscalizando a massa falida de
um país, este Brasil hoje é credor do Fundo Monetário
Internacional. Temos US$14,8 bilhões de crédito junto
àquela instituição. Somos hoje o quinto maior credor dos
Estados Unidos, país este que vivia de pires na mão,
pedindo àquele país socorro sempre para resolver os
seus problemas. O primeiro país credor dos Estados
Unidos é a China; o segundo país, o Japão; o terceiro, o Reino Unido; o quarto, um consórcio de países
da OPEP; e o quinto país de maior crédito junto aos
Estados Unidos é exatamente o Brasil.
Estamos assistindo hoje a uma crise violenta
econômica, social e política naquele país, que ainda
é a maior potência econômica do planeta, mas não
podemos nos esquecer de que, na década de 70, ele
tinha 60% de toda circulação da economia internacional e de que, neste 2011, está com algo em torno de
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28%. Durante esse período, uma série de outros países
cresceram, desenvolveram-se – os Brics, o Grupo dos
20 –, e toda economia mundial resolveu criar outros
mecanismos para não depender mais diretamente daquele país que até então criava mecanismos de dificuldades para os demais. Não podemos nos esquecer
nunca de que, na crise do petróleo da década de 70,
quando tivemos graves problemas para resolver as
questões daquele país, eles elevaram a taxa de juros
e quebraram quase a metade dos outros, inclusive o
Estado nacional, o nosso País.
E é com esse olhar que estamos enfrentando esse
debate. É verdade que setores da sociedade brasileira, setores da imprensa brasileira não querem fazer
esse debate, porque, em 2008, enveredaram por um
caminho errado, quando o melhor e o maior Presidente
da história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva,
dizia: “Nós precisamos acreditar no nosso povo. Nós
precisamos acreditar nos nossos empresários. Nós
precisamos colocar para funcionar as nossas indústrias
e criar o mercado de massas, o mercado nacional. E
que esta crise internacional, se a gente não continuar
consumindo, se a gente não continuar crescendo, se
a gente não continuar trabalhando, vamos ser engolidos por ela”.
Eu me lembro das chacotas que saíam em alguns editoriais de jornais e de uma série de pronunciamentos que eram feitos nesta tribuna aqui do Senado,
dizendo que o Presidente levaria o Brasil a uma situação impossível de ser recuperada. Dois anos depois,
o resto do mundo olha para este mesmo Brasil e diz:
“O que vocês fizeram foi a melhor forma de enfrentar
uma crise, foi acreditar no seu povo, foi acreditar na
sua economia, foi acreditar no seu desenvolvimento”.
E este mesmo público, naquela época, pedia a CPI da
Petrobras, pedia uma série de outras CPIs para evitar
fazer o grande debate dos rumos deste Brasil, da crise internacional e quais seriam os caminhos que nós
poderíamos trilhar.
Neste momento, nós precisamos construir uma
nova política industrial para este País. Tivemos já várias políticas industriais, fases acertadas e outras nem
tanto, e o primeiro grave problema nosso é que nós
precisamos produzir máquinas e equipamentos para
desenvolver a indústria nacional, para desenvolver os
Estados semi-industrializados, e esses Estados estão
deixando de comprar máquinas e equipamentos dos
quatro Estados industrializados, em face de um famigerado ICMS que cobra na origem.
Nós, lá do Nordeste, quando compramos uma
indústria dos Estados industrializados, de imediato,
mandamos para lá 7% do valor da indústria, daquela
máquina, daquele equipamento, por comprar no Esta-
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do industrializado, em face do chamado diferencial de
alíquota, que, no linguajar popular, nós chamamos de
cobrança na origem, enquanto a mesma máquina, se
nós importarmos, tem zero de ICMS. Portanto, já tem
ali 7% a menos, e o restante, os outros 11%, em que
o industrial que compra a máquina, que leva para os
Estados semi-industrializados, se ele tem a sua máquina voltada para a produção e para a exportação,
tem zero de ICMS na exportação. Aí se credita junto
ao Estado, onde a máquina foi instalada, em 11%, e
esse Estado tem que tirar dos impostos, dos pequenos,
do comércio, aquele valor, para devolver ao industrial,
porque assim a legislação determina.
Portanto, somos um dos poucos países do mundo
em que o Estado membro, ao comprar um equipamento, ao comprar uma máquina no Estado industrializado,
tem que doar 18% do equipamento para o Estado de
origem e para o empresário que comprou a máquina,
em detrimento das finanças estaduais, do seu crédito,
da sua capacidade de pagamento.
Nós fizemos agora, Sr. Presidente, no primeiro
semestre de 2011, um levantamento desse crédito
que os Estados menos industrializados têm que pagar
para as máquinas e equipamentos dos Estados mais
industrializados. Dá R$98 bilhões o montante desse
crédito, fruto de uma política que não se sustenta mais,
do chamado ICMS na origem ou o diferencial de alíquota entre os Estados – e é isso um dos fatores que
está matando a nossa indústria.
Se você vai para a China, eles não exportam matéria prima, eles não vendem commodities porque eles
resolveram, na década de 70, na década de 80, equipar
o seu país, renovar o seu parque industrial, equipar as
suas máquinas, qualificar parte do seu povo e vender
produto acabado, mas o Brasil, em face dessa guerra
fiscal, dessa incapacidade dos 27 Estados membros,
do nosso Congresso Nacional, deste Senado de fazer
este debate, nós terminamos criando o processo de
sucateamento da nossa indústria de baixa competitividade, de não renovação do parque industrial, de
manutenção de equipamentos usados ou um Estado
muito avançado, e esse processo tem dificultado todo
o nosso desenvolvimento.
Está chegando a hora de este País criar um novo
marco regulatório, um novo sistema tributário, acabando
com este velho ICMS, que tem todas as características
daquilo que não se recomenda para um tributo. Um tributo para ser justo – nós aprendemos na academia,
nós aprendemos nos seminários, nas palestras, nas
reuniões e nas ruas – precisa ter três grandes características. A primeira, é a progressividade, ou seja, quem
menos tem menos paga, quem mais tem mais paga.
O ICMS é exatamente o contrário: quem menos tem
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mais paga e quem mais tem menos paga. Quer ver
um exemplo? Para aquele que tem renda mensal de
até três salários mínimos, em média 32% deste valor
é consumido em produtos básicos e repercute na sua
carga tributária. Para aquele que tem acima de trinta
salários mínimos, isso representa apenas 8% na sua
carga tributária do ICMS.
Por isso, nós precisamos mexer na base de cálculo do ICMS.
O segundo grande critério é exatamente a baixa
sonegação, ou seja, quanto menos sonegação tem o
imposto, mais justo é esse imposto. O ICMS é exatamente o contrário. Nós precisamos de um exército de
fiscais de controle para evitar o chamado passeio da
nota fiscal, para evitar que haja sonegação.
E a terceira coisa que nós observamos muito num
tributo é o custo para arrecadar. Quanto menor o custo
para arrecadar um tributo, aquele tributo é muito mais
justo. No ICMS é exatamente o contrário.
Precisamos do fiscal na cancela. Precisamos do
fiscal na porteira. Precisamos do fiscal na entrada do
Estado. Precisamos do fiscal no meio da rua. Precisamos de uma parafernália para fiscalizar um tributo,
mas já encontramos outros mecanismos que podem
superar isso. Um exemplo disso é o Simples Nacional.
Quando o Simples Nacional, criado em dezembro
de 2006, passou a vigorar a partir de julho de 2007, o
Confaz, que é o Comitê Fazendário dos 27 Secretários
de Fazenda estaduais, dizia-nos que, em 2008, eles
teriam um prejuízo em torno de R$1 bilhão com o Simples Nacional para as micro e as pequenas empresas.
Completados quatro anos, em 2010, eles tiveram um
aumento de 253% sobre toda a arrecadação de 2007,
ou seja, cobriu-se o prejuízo que se dizia que iam ter
de R$1 bilhão de reais e tiveram mais 253% de crescimento, com uma arrecadação de custo zero, porque
o empreendedor, o contribuinte preenche a sua guia
e vai ao guichê do banco ou ao local de pagamento e
o órgão arrecadador já faz a partilha com os Estados,
com a União e com os Municípios, exatamente para que
o custo de arrecadação seja zero ou mínimo possível.
A sua sonegação é mínima também, porque, com a
nota fiscal eletrônica, com o controle da circulação de
mercadorias, você consegue, previamente, ver quem
está fazendo subfaturamento ou deixando de contribuir
e passa a fazer um controle através de um banco de
dados que se antecipa à sonegação.
É exatamente por isso que, neste momento, quando o Brasil resolve enfrentar esses problemas, nós precisamos encontrar uma saída para o ICMS. Quando se
analisa a questão da guerra fiscal, é novamente dentro
do ICMS que ela acontece. Tínhamos uma segunda
guerra fiscal junto aos Municípios no que diz respei-
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to ao ISS. Em 2004, nós resolvemos isso ao criar um
conjunto de mecanismos para fortalecer o poder local,
para fortalecer os Municípios.
Não tivemos força política na Emenda Constitucional nº 42, de dezembro de 2003, para resolver a
questão do ICMS, que, agora, chegou a um patamar
insustentável. Mas, ao lado disso, o Supremo Tribunal
Federal tem-nos ajudado, tem concedido uma série
de decisões que mostra que é chegada a hora de o
Congresso Nacional também ter a sua participação e
construir uma nova forma tributária dentro do pacto
federativo.
Quando paramos para refletir que esses itens
exigem um grande entendimento nacional, é o Senado
Federal a casa para fazer esse debate.
Portanto, sou um daqueles que entende que vamos colocar as instituições democráticas de direito
para funcionar, como estão, fortalecendo-as para que
combatam a corrupção, e vamos reservar as nossas
energias, a nossa capacidade política, os nossos ensinamentos, a nossa capacidade de conviver com as
diferenças, para construir um novo marco legal tributário, para que o Brasil possa enfrentar a grave crise
que o mundo está enfrentando e que possamos passar
por ela, como fizemos em 2008.
Nosso povo é um povo trabalhador, é um povo
dedicado. Sabemos que, na política, podemos construir
esses caminhos, e não trilhar o caminho dos Estados
Unidos, onde o Partido Republicano e o Partido Democrata não se entendem e estão levando o país para
um caminho que o seu povo não merece.
Sr. Presidente, sou um daqueles que entende
que estamos iniciando este novo semestre com uma
agenda muito importante e que devemos, cada vez
mais, construí-la para que, no dia de amanhã. nossos
filhos e nossos netos possam nos olhar e dizer que,
no início do século XXI, os políticos, a sociedade, as
lideranças da época tiveram condição de enfrentar os
problemas e construir este País para ser uma forte
nação que acolha os demais povos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador José Pimentel. V. Exª
faz uma retrospectiva otimista dos Governos anteriores até o atual, comparando, inclusive, com a situação
dos Estados Unidos e de alguns países da Europa.
Passamos a palavra, neste momento, à Senadora Lídice da Mata, por permuta feita com o Senador
Vital do Rêgo.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Presidente.
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Boa-tarde, Sr. Presidente. É com alegria que
reiniciamos nossos trabalhos legislativos hoje. Infelizmente, gripada. Como fui, voltei. Mas eu não poderia
deixar de registrar, nesta Casa do Senado Federal,
lamentando muito, que morreu na última quarta-feira,
em Salvador, aos 92 anos, o fundador do Jornal da
Bahia, fundado em 1958.
O nosso João da Costa Falcão, escritor, jornalista
e empresário, sem dúvida, é um dos mais destacados
homens da imprensa da Bahia, fundador do jornal que
revolucionou a técnica de fazer jornal e a forma de fazer o jornalismo em nosso Estado.
João da Costa Falcão nasceu a 24 de novembro
de 1919, em Feira de Santana, filho de João Marinho
Falcão e Adnil Costa Falcão. Fez o curso primário na
sua cidade natal e o ginásio, na cidade de Salvador,
de 1930 a 1937. Em 1938, ingressou na Faculdade
Livre de Direito, em Salvador.
Nesse mesmo ano, começou sua militância política no Partido Comunista do Brasil, na clandestinidade, porque se opunha à ditadura do Estado Novo,
implantada no país em novembro de 1937.
Fundou, ao lado de outros jovens, a revista Seiva, que seguia a orientação do PCB. Em dezembro de
1942, formou-se em Direito.
Em seguida, em 1943, foi convocado como soldado para servir ao Exército Brasileiro, em razão de
o Brasil ter declaro guerra ao Eixo. Essa experiência
durou pouco tempo porque, em consequência de suas
atividades comunistas, foi condenado, nesse mesmo
ano, a cinco anos de prisão pelo Tribunal de Segurança
Nacional, expulso do Exército e preso até seus advogados conseguirem a sua absolvição perante aquele
Tribunal meses depois.
Terminada a Guerra e concedida a anistia geral
pelo Governo, fundou o jornal O Momento. Nesse mesmo ano, concorreu às eleições para Deputado Federal
pela chapa do Partido Comunista, ficando suplente do
Deputado Carlos Marighela, único eleito pela Bahia.
Com o fechamento do PCB em 1947, passou a
militar clandestinamente no Rio de Janeiro, ficando
responsável pela guarda e segurança do Senador e
líder comunista Luis Carlos Prestes, até o ano de 1950,
quando voltou para Salvador.
Em 1950, fundou a imobiliária Antônio Ferreira
de Souza, em homenagem ao seu sogro, que havia
falecido. Essa imobiliária construiu grandes edifícios,
inclusive o edifício Antônio Ferreira, na rua Chile, projeto do escritório do grande arquiteto Oscar Niemeyer,
em 1954, e atuou cerca de vinte anos como imobiliária.
Em 1954, foi eleito Deputado Federal na legenda do
PTB, com o apoio dos comunistas.
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Em 1958, foi desligado do Partido Comunista e
fundou o Jornal da Bahia e foi seu diretor até 1983.
Em 1960, fundou o Banco Baiano de Produção
S.A., que até o ano de 1970 tinha agências em quase
todas as capitais, do norte ao sul do país.
Em 1977, fundou a Empresa João Falcão Urbanizadora Ltda., que está em atividade até os dias atuais.
No governo de Luis Viana Filho, foi presidente do
Banco de Desenvolvimento da Bahia, de 1967 a 1969.
Foi membro do Conselho Consultivo da Usina
Siderúrgica da Bahia, sócio da Associação Brasileira
de Imprensa e da Associação Bahiana de Imprensa,
da Associação de Bancos da Bahia, e é membro do
Conselho das Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid).
Recebeu a Comenda de Grão-Mestre da Ordem
do Mérito da Bahia, no Governo de Roberto Santos,
e a Comenda da Ordem Municipal do Mérito de Feira
de Santana, na classe de Grande Comendador, recentemente.
Em 2010, ingressou na Academia Baiana de Letras, e em 1988, aos 60 anos, iniciou sua vida literária
com a publicação do livro de memória O Partido Comunista Que Eu Conheci. Em 1993 publicou os livros
A vida de Giocondo Dias, um Revolucionário, e A
vida de João Marinho Falcão – Vitória de uma vida
de trabalho; em 1999, O Brasil e a 2ª Guerra Mundial;
em 2006, Não deixe esta chama se apagar – História
do Jornal da Bahia; em 2008, A história da Revista Seiva; em 2009, o livro de suas memórias Valeu a
pena (Desafios de minha vida), ao completar 90 anos.
Sem dúvida a vida do político, do jornalista, do
militante João Falcão é um exemplo de tenacidade e
de resistência política. Mas, certamente, mesmo tendo
tido uma participação tão importante como militante
comunista, foi como fundador do Jornal da Bahia, seu
diretor, que João Falcão alcançou o seu momento mais
destacado na vida política do nosso Estado.
O Jornal da Bahia foi criado em 1958, com a
parceria de intelectuais importantíssimos no nosso
Estado como Zittelman de Oliva, Milton Cayres de Brito, Virgílio da Motta Leal e tem a sua vida vinculada
à luta de resistência política, Senador Paim. Esse jornal enfrentou a resistência do Governo da Bahia, não
acostumado a conviver, em nosso Estado, com uma
imprensa independente e livre.
O comando da redação do Jornal da Bahia foi
confiado, durante muitos anos, ao talento de João Batista de Lima e Silva, Flávio Costa, Ariovaldo Matos e
Alberto Vita. Entre os jornalistas que militaram no JB
ao longo de 25 anos em que esteve sob a batuta do
João Falcão, podemos destacar os nomes de Arary
Muricy, Antonio Torres, grande escritor baiano, Anísio
Félix, o artista plástico Calazans Neto, o grande cro-
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nista Carlos Eduardo Novaes, David Salles, Emiliano
José, atual Deputado, Fernando Rocha, Genebaldo
Corrêa, Glauber Rocha, Gustavo Tapioca, o saudoso
Guido Guerra, Helington Rangel, Héron Alencar, Humberto Vieira, João Santana Filho, Jeová de Carvalho,
João Ubaldo Ribeiro, José Amílcar, José Gorender,
Zezito Contreiras, Joselito Abreu, Lázaro Guimarães,
Levy Vasconcelos, Florisvaldo Matos, Samuel Celestino, o historiador Luis Henrique Dias Tavares, Marcelo
Simões, Marcelo Duarte, Maria Adenil, Carmela Talento, Misael Peixoto, Muniz Sodré, Nelson Cerqueira,
Newton Calmon, Santelmo, Nelson Sobral, Oldack Miranda, Orlando Garcia, Orlando Sena, Otacílio Fonseca,
Quintino Carvalho, Sebastião Nery, Sílvio Lamenha,
Tasso Franco, Tom Zé, Vera Mattos, Wilter Santiago,
os fotógrafos Anísio Carvalho, Domingos Cavalcanti,
Mário Paraguaçu, Walter Lessa, o chargista Lauzier,
e durante muitos anos o escritor, biógrafo, editorialista
João Carlos Teixeira Gomes.
Falei dos mais destacados intelectuais e jornalistas dos últimos 25 anos.
Portanto, foi o Jornal da Bahia um jornal marcado
por suas posições de independência que se celebrizou pela importante luta que exerceu para, resistindo
às perseguições políticas, sobreviver financeiramente.
Lançou uma campanha de assinantes que mobilizou a oposição baiana em plena ditadura militar com
o slogan: “Jornal da Bahia, não deixe essa chama se
apagar”.
Com a morte de João Falcão, sem dúvida alguma,
a Bahia perde um político que marcou a sua história e
que merece um registro e uma reverência pelos seus
préstimos na luta em defesa da soberania nacional –
era um grande nacionalista – e, principalmente, uma
luta em defesa das liberdades democráticas e da imprensa livre em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lídice da Mata, aceite a solidariedade desta Presidência. Se V. Exª encaminhar amanhã
o voto de pesar à família, pode ter certeza de que eu
gostaria de assinar junto.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Encaminharei o voto de pesar e quero, inclusive, além
de registrar o nosso voto de pesar e enviar o nosso
abraço a sua família, destacar justamente a nossa amizade pelo nosso companheiro Neto, o João Falcão da
Costa Neto, seu Neto, que é integrante também das
hostes, da militância do Partido Socialista Brasileiro,
o meu partido.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da Mata.
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Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy, como orador inscrito, por permuta
feita com este Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, venho aqui requerer, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno, seja inserido
em ata Voto de Solidariedade ao governo e ao povo
norueguês em razão dos terríveis atentados cometidos
em Oslo e na ilha de Utoya.
Os terríveis atentados terroristas acontecidos
recentemente em Oslo, capital da Noruega, e na pequena ilha lacustre de Utoya provocaram um grande
choque em todo o mundo e deixaram um saldo trágico
de 77 mortos, em sua maioria, adolescentes que participavam de um acampamento promovido pelo partido
trabalhista norueguês.
Trata-se da pior tragédia acontecida na Noruega, um país dedicado à paz, desde a Segunda Guerra Mundial.
Num mundo já acostumado à violência, os recentes atentados cometidos na Noruega surpreendem pela crueldade. Além das bombas colocadas no
centro de Oslo, o terrorista confesso, Anders Behring
Breivik, assassinou a sangue frio, com estudada meticulosidade, dezenas de adolescentes inocentes que
estavam acampados na ilha de Utoya, num massacre
que perdurou por quase uma hora.
Matar propositalmente jovens inocentes, quase
crianças, tem um sentido terrível: significa intenção de
matar o futuro, aniquilar a inocência e mutilar a esperança. Em seu delírio ideológico de inspiração nazifascista, é possível que o assassino acredite ter plantado
a semente de um novo regime racial e culturalmente
intolerante, antidemocrático e fortemente repressivo.
Pois se enganou.
A reação da sociedade norueguesa à tragédia é
exemplar. O Primeiro-Ministro trabalhista Jens Stoltenberg vem orientando seus concidadãos a “conservar
seus valores de tolerância e democracia”. O Rei Herald
V manda mensagens afirmando que a transparência,
a abertura e a democracia são valores fundamentais
que devem continuar a constituir a identidade do país.
Cidadãos anônimos expressam o seu firme desejo
de que a Noruega reaja à tragédia e ao choque com
mais democracia, mais tolerância, mais solidariedade.
Afirmam que a Noruega não deve reagir como os Estados Unidos da América, que, após os atentados de 11
de setembro de 2001, montou um aparato repressivo
sufocante. A Noruega responde à violência com paz.
Na ultima sexta-feira, 29 de julho, Oslo foi palco
de um desfile de rostos compungidos, mas serenos,
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de cidadãos que depositavam flores, velas e mensagens para as 77 vítimas.
Foi um “atentado contra a democracia”, afirmou
Stoltenberg, em um ato perante sua militância social-democrata, cada um com uma rosa na mão, e perante
jovens vestidos de preto, com uma insígnia vermelha
na lapela com as siglas das juventudes do partido.
“Responderemos ao ódio com amor”, enfatizou
Stoltenberg, repetindo aquela que foi a consigna diária
do político social-democrata, bastante elogiado pela
imprensa conservadora por ter encontrado palavras
de esperança na tragédia coletiva.
“Vocês não estão sozinhos, nosso movimento
é o ombro sobre o qual podem chorar”, acrescentou
Stoltenberg, após uma longa semana em que parecia
onipresente.
“(Stoltenberg) deu uma lição a todos, isso é certo”, admitiu Arnt Hargen, vereador do opositor Partido
Progresso no distrito de Bislett, no norte de Oslo.
Talvez a declaração que melhor resume esse extraordinário espírito da Noruega tenha sido a do prefeito
de Oslo, Fabian Stang, que afirmou: “Juntos puniremos
o assassino. E seu castigo será mais generosidade,
mais tolerância, mais democracia.”
O Brasil e o mundo têm de se inspirar nessa altiva reação da Noruega ao grave trauma da violência
gratuita.
E o Senado Federal, representante da democracia
brasileira, não pode deixar de manifestar sua irrestrita
solidariedade ao povo e ao governo noruegueses, nesse momento difícil em que o trauma faz aflorar o que
a Noruega tem de melhor. Os jovens de Utoya, tenho
certeza, estão orgulhosos de seu país.
Em vista do exposto, conclamamos os nobres
pares a apoiarem este importante requerimento.
Eu gostaria de dizer que os Senadores aqui presentes, como o próprio Presidente Paulo Paim, o Senador José Pimentel, a Senadora Lídice da Mata, a
Senadora Ana Rita e ainda o Senador Alvaro Dias assinaram o presente requerimento. O Senador Vital do
Rêgo também disse que gostaria de assiná-lo.
Sr. Presidente, quero destacar o tão belo artigo
escrito pela nossa colega, a ex-Senadora Marina Silva, na Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, 29 de
julho, em que ela expressa que visitou três vezes a
Noruega: “Em duas, fui a trabalho, como Ministra do
Meio Ambiente, e, na última, tive a honra de receber o
Prêmio Sofia. Já da primeira, impressionei-me com a
ausência de ostentação, que pude ver em três dimensões: nas ruas, com a simplicidade das pessoas; nas
esferas de poder, como no austero gabinete do amigo
Erik Solheim – que acabara de ser nomeado ministro
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–, e, principalmente, na arte, em uma visita ao Museu
Nacional, onde vi a obra “O Grito”, de Edvard Munch.”
E ela aqui comenta: “O pavor que grita no quadro
de Munch é o de um tempo em que não agredíamos
tanto a natureza e, embora nos sentíssemos vulneráveis, talvez não o fôssemos tanto quanto hoje”.
E ela, ao concluir, lembra as palavras de Hannah
Arendt, “para quem os homens ‘embora devam morrer,
não nasceram para morrer, mas para recomeçar’. Mergulhando em nossa dor, acharemos o ponto onde ela
se origina: ao nos separarmos da natureza ao ponto
de nos opormos a ela, separamo-nos e opomo-nos a
nós mesmos. Precisamos, portanto, recomeçar”.
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Eu gostaria, Sr. Presidente, de requerer também
que seja transcrito, na íntegra, o belo artigo de Marina
Silva, ao requerimento, e toda a minha solidariedade
ao povo da Noruega como um dos povos que mais admiraram, sempre, a recomendação de Martin Luther
King Jr.: “Vamos sempre procurar confrontar a força
física com a força da alma”.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Suplicy.
Com satisfação, assinei o requerimento de V. Exª,
e V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Seu requerimento é o de nº 916, de 2011.
É inaceitável, é inadmissível que um cidadão se
dê o direito de tirar a vida de 77 pessoas. Lembro-me
de que ouvi a frase do pai dele, que disse que se ele
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quisesse tirar a vida de alguém que tirasse a sua, mas
não a de 77 pessoas.
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª.
Com certeza esta Casa aprovará por unanimidade o seu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento lido vai à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Vital do Rêgo, que havia permutado com a
Senadora Lídice da Mata.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu querido Presidente Paulo Paim, extraordinário
homem público, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer uma
saudação especial ao povo da Paraíba, na pessoa do
Sr. Eduardo Carlos, empresário que nos dá a honra
de sua visita ao nosso plenário, ao nosso Parlamento, para convívio com os nossos colegas Senadores.
Que mundo é este, Senador Eduardo Suplicy?
Que mundo é este que nos acorda para atentados
como o da Noruega?
Talvez o canto da paz seja a forma mais humana, mais solidária e mais harmônica de tentar desafiar
o tempo e a atrocidade humana. Precisamos refletir!
Acontece na Noruega. Acontece no Brasil. Acontece
em qualquer parte deste mundo cheio de divisões,
cheio de preconceitos e que alimenta monstros como
esse da Noruega.
Parabéns, Senador Eduardo Suplicy! V. Exª certamente terá a unanimidade dos nossos pares ao seu
requerimento.
Estamos iniciando o segundo semestre. Durante
o período de recesso, não tivemos boas notícias, principalmente por força de uma série de ações cometidas, alguns deslizes que mereceram da Presidente da
República soluções imediatas e enérgicas.
Hoje, conversando com o Presidente Sarney, eu
dizia a S. Exª que o Senado, Senador Paim, precisa
dar um salto – e essa é a mesma posição do Senador
Sarney – para que nós provoquemos uma agenda proativa, uma agenda em que a sociedade brasileira não
sinta e não veja o seu Senado tutelado, como muitas
vezes, por uma agenda externa, quer do Poder Judiciário, quer do Poder Executivo. Principalmente do
Poder Executivo.
Durante os últimos meses, talvez grande parte
do nosso tempo, Senador Ataídes, nós o utilizamos
para votar quase que extemporaneamente medidas
provisórias. Um direito constitucional do Governo. Nós
estamos aqui sobrecarregados com essa demanda e
esquecidos de que precisamos ter uma definição sobre
o nosso rumo, a nossa agenda do Parlamento.
Por isso proponho, já fiz isso ao companheiro e
Líder José Sarney, por iniciativa de S. Exª, consolidar
a votação da reforma política.
A reforma política foi tema, inclusive provocado
pelo Senador Presidente, de um amplo debate nesta
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Casa. Pautamos na CCJ 11 matérias, votamos e na
próxima quarta-feira definiremos e deliberaremos as
últimas duas matérias que concluem o nosso esforço
para trazer ao Plenário e debater com a Nação temas
importantes da reforma política.
O esforço do Senador Francisco Dornelles, o esforço do Senador José Sarney, o esforço do Senador
Eunício Oliveira, como Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, devem receber deste Plenário
a guarida necessária para deliberação, discussão, debate e definição do Senado sobre temas importantes
como as regras de suplência para Senador, as regras
de fidelidade partidária, o fim das coligações, a mudança da data de posse e da duração de mandatos
para chefe do Executivo, a exigência de referendo para
mudanças no sistema eleitoral, a possibilidade de candidatura avulsa – já rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça –, o fim da reeleição para Prefeitos,
Governadores e Presidente da República. Enfim, são
temas que espero poder votar neste semestre.
Trago também proposta para definir o mais rápido
possível, caríssimo Senador Ataídes, o Código Florestal.
O Senado recebeu, após intenso debate na Câmara, o Código Florestal, que está em análise simultaneamente nas Comissões de Justiça, Meio-Ambiente e
Agricultura. Além disso, foi apresentado requerimento
à Mesa para que também passe pela Comissão de
Ciência, Tecnologia e Inovação, com o que, de antemão, já concordo. Mas ainda não houve a votação
desse requerimento.
A definição do texto do novo código tem mobilizado produtores rurais e ambientalistas. Os pontos mais
importantes do debate, segundo o Relator da matéria,
o Senador Jorge Viana, são as áreas de preservação
permanente e as áreas de reserva legal. O tema mais
central vem no sentido de tratar o passivo ambiental
que nós temos. São essas áreas convertidas em produção agropecuária que deveriam ter sido preservadas
por terem nascentes, encostas de morros e margens
de rios. Esse tema do Código Florestal está efetivamente bem direcionado, muito bem conduzido pelos
relatores da matéria.
No PMDB, posso afirmar na condição de Vice-Líder do partido, que o Senador Luiz Henrique tem
feito um esforço hercúleo para conduzir esse tema
sem a politização que ocorreu na Câmara dos Deputados. Acho que o Senado, como Casa revisora, deve
cumprir o seu papel.
Trago também, para observação do País, a necessidade de pontuarmos neste semestre, o mais
imediato e urgente possível, o rito das medidas provisórias. Senador Presidente, é desumano, é desleal, é
desconfortável, no mínimo, a condição nossa de ser
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apenas uma Casa não de revisão, mas de chancela,
de referendo, quando encontra um rito de tramitação
que oferece ao Senado da República alguns dias, algumas horas, às vezes, para que tenhamos a condição
intelectual e a condição política de votarmos temas de
relevância como os que votamos no primeiro semestre.
Temos efetivamente de encontrar uma saída; e
encontrar uma saída não apenas com as nossas decisões na Comissão de Constituição e Justiça, que
deverá ocorrer também nesta semana, a respeito da
PEC encaminhada pelo Presidente Sarney, mas colocar uma decisão política da Câmara dos Deputados.
Eu tenho ouvido, Senador Paim – e me assustam –
frases como esta: “Vocês vão votar lá, mas nós aqui
na Câmara vamos permanecer como estamos.” E isso
não faz bem à democracia; isso não faz bem ao País.
Nas vezes em que estivemos com a Presidenta
Dilma, tão logo ela soube da necessidade de o Senado ter mais tempo para a apreciação dessas matérias,
eu senti sensibilidade da Senhora Presidente; senti
preocupação com esse tema que realmente nos leva
a uma situação, no mínimo, inusitada de ver projetos,
construções que saem do Governo, interessantíssimas,
como agora fui me debruçar sobre a 529, que trata da
ampliação das prerrogativas e da competência, como
empresa pública, do Sistema de Correios e Telégrafos;
uma medida provisória intensa, de bons debates, mas
não nos é dada, ao Senado, a condição mínima de conhecimento da matéria. Queria me associar a tantos
quantos Senadores que por aqui passaram e falaram
da importância desse tema.
A TV por assinatura, a reforma administrativa
são efetivamente outros grandes temas que podemos
definir no corolário de ações que valorizam o nosso
Parlamento.
Trago a V.Exªs, rapidamente, um pequeno texto
que foi motivo de uma visita a Paraíba nesses poucos
momentos de recesso. Visitei muito o Estado, talvez
sentindo a necessidade de estar cada vez mais perto
da população e assistindo essa população. O Estado
viveu, durante esses últimos dias, momentos de profunda dificuldade em virtude das chuvas.
Sou um caririzeiro, um matuto, um homem do
campo, e a gente nunca maldiz a chuva. A chuva é
sempre muito bem-vinda, porque chuva é vida, a água
é vida, a água é saúde. Mas nós, humanos, nós, Poder
Público, não estamos preparados para alguns dissabores que a chuva traz: as enchentes, os problemas
climáticos.
A Paraíba se viu em um alongamento de inverno
inusitado. Temos apenas dois ou três meses de inverno por ano. Convivemos com muito mais seca do que
com chuva, mas neste ano estamos com mais de cin-
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co meses [de chuva]; em algumas áreas do Estado, o
excedente pluviométrico leva a alguns dissabores. É
da minha responsabilidade estar presente.
Estive na cidade de Cajazeiras, onde vi uma situação que foi o escopo ou a alma deste pronunciamento
que vou tratar com V. Exªs, com o País hoje.
A cidade de Cajazeiras faz parte de uma área
metropolitana no final do Estado, na área do sertão da
Paraíba. Pois bem, saindo de uma emissora de rádio,
recebi de uma mãe aos prantos a seguinte afirmação:
“Senador, meu filho morreu há dois dias e até
hoje não tive o direito de enterrá-lo, porque aqui não
tem um centro de Medicina Legal para fazer a autópsia,
paa fazer os procedimentos. Meu filho tem que ir para
Campina Grande e lá também está em dificuldade, ou
para João Pessoa, a quase 600 quilômetros.
Eu fiquei doído com a dor daquela mãe e comecei a rabiscar um tema que me foi muito forte durante
os meus anos de médico e advogado. Quando terminei Medicina fazia Direito também e aí comecei a
me especializar em Medicina Legal, porque era uma
forma de unir as duas atividades nas quais eu estava
me habilitando.
Então, na condição de monitor, na condição de
estudioso de Medicina Legal, eu vejo que é muito difícil
para o cidadão, para o ser humano, quando perde um
ente querido, quando perde uma pessoa querida, ter
que sobreviver a esse martírio de não ter um centro
de Medicina Legal capaz de devolver aquela matéria
morta, aquele corpo inerte, aos seus familiares para
os últimos atos.
Eu imagino que em nome dessa senhora eu fiz
esse pronunciamento.
A Medicina Legal constitui-se em um dos mais
notáveis instrumentos desenvolvidos pelo homem para
fixação de crimes e apuração de responsabilidades.
É, assim, essencial para a correta administração da
justiça por parte do Estado.
Ramo da Medicina, que assume caráter multidisciplinar e assegura suporte e serviços essenciais
ao Direito, a Medicina Legal tem recebido nas últimas
décadas decisivos aportes da ciência e da tecnologia.
É a apuração científica das causas que compõem
fatos e crimes violentos.
Novos e sofisticados equipamentos se somam
permanentemente à inteligência e à perícia humana,
permitindo a reprodução simulada de crimes – conhecida popularmente por reconstituição – e a orientação
das investigações.
Torna-se assim mais rápida e efetiva a elucidação
dos mais intricados delitos.
Mas nesse universo complexo e problemático,
nem tudo desponta edulcorado como nos habitua-
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mos a ver nos sofisticados seriados televisivos norte-americanos. Nem tudo parece com aqueles seriados
televisivos norte-americanos, que somos acostumados
a ver na tevê a cabo. Ao contrário, em países com o
Brasil remanescem inúmeras adversidades na disseminação e, logo, no acesso ao trabalho dos peritos.
A Paraíba, como haverá de ser o caso em várias
outras unidades da Federação, ressente-se de melhores serviços nessa área.
Essa é uma constatação que faço como Parlamentar, a partir de diversas evidências e do constante
e reiterado pleito de profissionais e entidades representativas desse importante setor.
Por incrível que pareça, em pleno século XXI, a
Paraíba ainda se debate, pela absoluta falta de recursos, com métodos antiquados, ou com a total ausência
deles, que impedem a rápida elucidação dos crimes
perpetrados em seu território.
Além de importante por razões estratégicas, a
descentralização desse tipo de serviço permite que
muitas provas não acabem simplesmente desconsideradas, sobretudo quando o tempo é fator decisivo.
A cidade de Cajazeiras, mencionada há pouco,
situada a quase 500 quilômetros de João Pessoa, dentro do sertão paraibano, é uma das mais violentas do
Estado, um Estado – registre-se – em que a criminalidade avançou de maneira assustadora nos últimos anos.
Exatamente por isso, Sr. Presidente, é que estamos pleiteando – e já o fizemos com o Ministro da
Justiça, José Eduardo Cardozo – a instalação de uma
delegacia da Polícia Federal na cidade de Cajazeiras
e de uma unidade de Medicina legal. Tenho certeza
da sensibilidade intelectual, política e da grandeza de
espírito do Ministro Cardozo, que haverá de responder
positivamente a essas duas postulações.
Por isso, Sr. Presidente, em nome de todos os
paraibanos, eu faço este apelo e traduzo o sentimento
daquela mulher que queria sepultar o seu filho e não
conseguia receber o corpo daquele a que deu vida.
São esses contraditórios humanos que acontecem
em nossa na vida que nos deixam com a responsabilidade de, desta tribuna da mais alta Casa parlamentar do País, ter uma palavra e, em nome desta, falar
a todo o meu povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo,
o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra, o nosso ínclito Senador
Paulo Paim, por favor.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadores e Senadoras, meu Presidente Ataídes, V. Exª
esteve na Comissão de Direitos Humanos, hoje pela
manhã, fazendo um belo pronunciamento sobre as suas
preocupações com a jornada de trabalho defendida lá
pelas centrais sindicais e pela Anfip e também sobre
as suas preocupações quanto a simplesmente desoneração da folha. V. Exª foi muito feliz ao dizer que é a
favor de desonerar a folha, mas V. Exª, como eu, não
quer que haja nenhum prejuízo para a nossa Previdência Social. Alguns dizem que ela é deficitária, mas, na
hora de diminuir o resultado que seria arrecadado por
parte da sociedade para a Previdência, todos ou pelo
menos aqueles que defendem essa tese são a favor
de que haja uma redução desses encargos. V. Exª falou muito bem também sobre a questão do Sistema
S. V. Exª não é contra o Sistema S, mas quer que haja
a devida fiscalização, que os cursos sejam gratuitos e
que haja diminuição também desses encargos.
Parabéns a V. Exª, que é um empresário, mas tem
uma posição muito clara quando defende os avanços no
campo social. Meus cumprimentos, Presidente Ataídes!
Presidente, venho à tribuna, nesta tarde de segunda-feira, para fazer alguns registros de forma muito
carinhosa. Refiro-me, neste momento, a dois títulos que
o meu Estado ganhou: o título de Miss Brasil 2011 e
também, na mesma época, o título de Miss Brasil Deficiente Visual – vou citar o nome das duas meninas.
Esse é o corte das diferenças pelo qual a gente luta
tanto aqui nesta Casa. Digo aqui, Sr. Presidente – tenho
muito orgulho –, que o Rio Grande do Sul fica hoje sendo o Estado que mais elegeu candidatas a Miss Brasil.
Priscila Machado foi eleita Miss Brasil 2011 em
evento realizado em São Paulo. O concurso foi no dia
23 de julho. Naquele momento, as candidatas desfilaram
com seus trajes típicos de acordo com cada Estado,
depois com roupa de abertura, biquíni, gala, enfim. Ali,
naquele momento, a nossa gauchinha recebeu o título
de Miss Brasil. O júri foi composto por treze pessoas
entre especialistas e convidados.
As cinco finalistas passaram pela pergunta sorteada que analisou a simpatia, a inteligência e a oratória, não só a beleza, o que, para mim, é importante.
Priscila é um exemplo vitorioso de alguém que foi
atrás de seus sonhos. Ela já havia concorrido antes,
mas não foi vitoriosa. Contudo, isso não fez com que
desistisse. Ao contrário, ela se aprimorou e, assim,
atingiu seu objetivo.
Agora, seu próximo passo será representar o Brasil no Miss Universo 2011, que será realizado também
em São Paulo, no dia 12 de setembro.
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Outra gaúcha também brilhou em concurso disputado em Natal: Giselle Hübbe, de 21 anos, que foi
coroada Miss Brasil Deficiente Visual.
O evento aconteceu também na noite de 23 de
julho e lá estavam concorrendo outras dezoito candidatas. Os critérios avaliados foram simpatia, beleza,
elegância e charme, e os trajes foram os mesmos do
concurso Miss Brasil.
A simpatia de Giselle conquistou todos e ela fez
questão de levar nosso chimarrão para compartilhar,
dividir com as outras meninas que com ela disputavam.
Esse concurso aconteceu pela primeira vez. Giselle se preparou durante um mês e meio para essa
grande disputa nacional.
Considero a iniciativa da realização desse concurso para pessoas com dificuldade visual, com deficiência visual, muito feliz, uma grande iniciativa. É um
chamado à inclusão e diferentes possibilidades que se
abrem para as pessoas com deficiência.
Deixo aqui os meus cumprimentos e meu abraço
a todo o Rio Grande e, em especial, neste momento,
as nossas gaúchas Priscila e Giselle. Que o sucesso
as acompanhe e que elas continuem lutando pelo que
acreditam! Tenho certeza de que seus sonhos serão
realidade.
Sr. Presidente, quero fazer outro registro, quro
destacar que o Poder Judiciário tem procurado, mediante diversas ações, empregar agilidade na prestação
jurisdicional. Medidas que devem ser louvadas por toda
sociedade, ou seja, a brevidade das decisões, pois a
morosidade só interessa àqueles que vislumbram na
prescrição o favorecimento da impunidade.
Nesse sentido, quero destacar que aqui no Congresso, Câmara e Senado, tramitam diversos projetos
propondo o aumento do número de vagas
Neste sentido, quero destacar que tramitam diversos projetos, no Congresso, Câmara e Senado,
propondo o aumento do número de varas, especialmente de varas trabalhistas. O aumento das demandas
trabalhistas e as novas competências dos Tribunais do
Trabalho advindas da Emenda Constitucional nº 45 têm
reclamado a disponibilização de meios efetivos capazes de viabilizar uma razoável duração do processo.
O PLS nº 33, de 2011, que está na Ordem do Dia,
que teve como relator, na CCJ, o nosso amigo nobre
Senador Pedro Simon, pretende a criação de 17 varas
no Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se, Sr. Presidente, de Projeto de Lei de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho, que pretende criar varas do trabalho no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,
bem como criar a estrutura de pessoal correspondente,
composta de 17 cargos de Juiz do Trabalho, 97 cargos
de Analista Judiciário, 17 cargos de Analista Judiciário
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para a execução de mandatos, 39 cargos de Técnico
Judiciário e 17 cargos em comissão.
As varas instaladas, que tenho certeza que esta
Casa vai aprovar, serão assim distribuídas: duas varas na cidade de Canoas, cidade em que resido, duas
varas na cidade de Caxias, cidade em que nasci, duas
varas na cidade de Gravataí, cidade em que os metalúrgicos despontam, onde estive recentemente, em
Passo Fundo, a grande Passo Fundo, do meu amigo
Beto Albuquerque e de tantos outros, e em Rio Grande, um grande pólo naval, uma vara no Município de
Erechim, onde estive, recentemente, com o Prefeito e
com a Presidente da Associação dos Aposentados,
uma em Esteio, do meu amigo Gilmar, outra em Estrela
e também em Lajeado, ali no vale do Taquari, uma em
Santa Rosa, do meu amigo Prefeito Desconsi, em São
Leopoldo, do Vanazzi, e em Taquara, do meu amigo
Prefeito do PDT.
Sr. Presidente, tenho certeza de que a propositura terá o apoio de todos os Senadores, pois é grande
a expectativa da OAB do Rio Grande do Sul, do TRT
da 4ª Região e de toda a comunidade gaúcha, pois a
aprovação desse projeto será relevante, é urgente e
é importante.
Registro, ainda, Sr. Presidente, que, nessa última semana – porque fiz um roteiro inclusive indo para
outros Estados –, fiz um roteiro na cidade de Guaporé
e Caxias do Sul. Durante esse recesso, essas minhas
visitas eu considero importantes, porque dialoguei, Sr.
Presidente, lá no meu Estado, em Porto Alegre, em
Guaporé e em Caxias e participei do Congresso dos
Idosos do Rio Grande do Sul, promovido pelo Secretário Fabiano, e participei também de encontro com
sindicalistas, com empresários, prefeitos, secretários
e vereadores.
No dia 26, eu estive em Guaporé, distante duzentos quilômetros de Porto Alegre, a convite da minha primeira suplente, a Vereadora e Presidente da
Câmara Veridiana Tonini, que aqui lhe apresentei em
uma oportunidade em que ela aqui esteve.
O meu primeiro compromisso lá foi com a Câmara de Indústria e Comércio. Depois, dialoguei também
com a Câmara dos Dirigentes Lojistas e o Conselho
de Segurança Pública, o Consepro.
A principal pauta desses encontros, Sr. Presidente, foi a segurança pública. Buscam eles o aumento do
efetivo da Política Civil e da Brigada Militar no Município. Eles também querem que se torne realidade um
sonho da região, que é o centro de eventos.
De pronto, coloquei-me à disposição para, dentro
do possível, levar as reivindicações tanto ao Governo
estadual como ao Governo Federal. Almocei com as
lideranças do PT e visitei o hospital local, onde recebi
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as demandas do hospital e suas dificuldades. Também
me prontifiquei a interagir tanto em nível nacional, pelo
vínculo com a Presidenta Dilma, como em nível de
Estado, pelo vínculo com o Governador Tarso Genro.
Pela parte da tarde, falei na Câmara de Vereadores sobre o fator previdenciário, que espero que esta
Casa derrube de vez por todas ainda este ano. Já que
a Previdência está tão bem, como está sendo dito, não
há mais motivo nenhum para o fator. Falei sobre a valorização das aposentadorias e pensões e defendi a
previdência pública e universal.
Naquela oportunidade também, Sr. Presidente,
lançamos em Guaporé o Projeto Cantando as Diferenças. É um projeto que eu coordeno, que presido em
nível nacional, que visa à integração, dar palco a quem
não tem palco, oportunidade a quem não tem oportunidade, e já está instalado em mais de quatrocentas
cidades do Rio Grande. O tema lá foi “O imigrante, o
colono e o trabalhador rural” e teve o apoio, naturalmente, de toda a comunidade.
Aproveitei para fazer referências à Companhia
de Artes Caripaiguarás e à Astolfi Escola de Música,
que, naquele momento, fizeram apresentações artísticas de dança e canto folclóricos da melhor qualidade,
mostrando que a cultura, que o canto e a dança não
só encantam, mas também tiram a nossa juventude
principalmente da influência negativa do crime, do
tráfico... Estão de parabéns os professores tanto da
Companhia de Artes quanto da Escola de Música e
do colégio que lá visitei.
Sr. Presidente, com total certeza, adianto aqui
que a nossa gente de Guaporé foi abrilhantada por
essa parte cultural que empolgou não só a mim, mas
que deixou emocionados a todos quando pedi que os
vereadores mirins da cidade que estavam assistindo
à palestra se apresentassem com todos os outros. Foi
um momento muito bonito.
Dialogamos lá sobre política nacional, estadual,
o Mercosul, desenvolvimento regional e relembramos
a história de todos nós daquela região.
Depois, Sr. Presidente, fui para Caxias do Sul,
onde fui recebido pelo Prefeito Ivo Sartori, do PMDB,
que me presenteou com um kit contendo o Perfil Socioeconômico do Município, a revista Calendário de
Eventos, calendário ecológico, livros, DVD. Recebi
também, já que nasci em Caxias, o livro Minha Cidade
Querida – Uma História de Caxias do Sul e os exemplares 1 e 2 do livro Figurinos da Vindima.
Depois do encontro, Sr. Presidente, fui à sede da
Associação dos Aposentados e Pensionistas, onde fiz
uma palestra junto com o Presidente daquela entidade
de aposentados e pensionistas, o conhecido Flecha.
O Flecha, quando eu jogava futebol, foi ponta esquer-
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da do Eberle e também dos juvenis do Flamengo de
Juventude, onde joguei.
Sr. Presidente, claro que o debate acabou, de
novo, mergulhando na área da Previdência. Debatemos o fator previdenciário e também o reajuste dos
aposentados e pensionistas acompanhando o crescimento do PIB.
Depois, Sr. Presidente, além de ter recebido as
entidades dos trabalhadores rurais da região, que pleitearam os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos
em matéria de previdência, conversamos um pouco
também sobre o Código Florestal. Eu disse a eles exatamente o que disse à Presidenta Dilma quando recebeu a nossa bancada aqui no Senado. Ela disse que,
se aprovassem exatamente como saiu da Câmara, ela
votaria e que estava preocupada principalmente com
a agricultura familiar, ou seja, os pequenos produtores
da área rural.
Sr. Presidente, depois, fui para a Câmara de
Vereadores de Caxias do Sul, onde fui recebido pelo
Presidente da Casa, Vereador Marcos Daneluz, que
me pediu que falasse um pouco, da tribuna daquela
Câmara de Vereadores, sobre a situação do Brasil no
campo social, econômico e político. Claro que falei sobre esses temas, mas também falei sobre a reforma da
Previdência, sobre minhas preocupações, sobre o fator
previdenciário, o reajuste dos aposentados e também
do Código Florestal, e, naturalmente, aprofundamos
também o que estamos pensando da reforma política.
Fiquei muito feliz naquele momento, Sr. Presidente, porque, conforme me disseram os líderes de
todos os partidos que estavam naquele evento, era a
primeira vez que um Senador falava da tribuna daquela
Câmara. Eu o fiz com muito orgulho. Como disse lá, eu,
um menino negro, nascido na beira do rio Tega, um rio
bem simples e humilde que praticamente era o canal
dos esgotos da cidade, então falava para eles. Hoje,
o esgoto está canalizado, mas eu nasci ali, na beira
do rio Tega, e não tenho vergonha nenhuma em dizer
isso, e os vereadores todos entenderam.
Recebi dos vereadores duas principais demandas.
O Presidente da Comissão Temporária Pró-Universidade Pública, Vereador Vinícius Ribeiro, pediu, em nome
de todos, o apoio para que uma extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul seja instalada em
Caxias do Sul. Já o Presidente da Comissão de Saúde
e Meio Ambiente, Vereador Renato Oliveira, solicitou
que nós votássemos aqui, com urgência, a Emenda
Constitucional nº 29. E os outros vereadores pediram
que a gente efetivamente derrube o fator previdenciário
e garanta o reajuste aos aposentados. Naturalmente,
eles querem mais investimento na Saúde.
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Lembro que estavam presentes neste encontro
a Deputada estadual Marisa Formolo, do PT, e o Deputado Federal Assis Melo, do PCdoB, além de todos
os vereadores com assento naquela Casa.
Depois, Sr. Presidente, fui até a sede do Partido
dos Trabalhadores, a convite do Presidente Tato, onde
fiz uma pequena análise de conjuntura para todos os
que lá estavam presentes. Depois, fui ao Sindicato dos
Metalúrgicos, onde o tema foi o mesmo de que tratamos aqui hoje pela manhã. O assunto foi redução de
jornada, sem redução de salário, de 44 para 40 horas,
e também debatemos a questão do fator previdenciário.
Após este evento, Sr. Presidente, tive um encontro, em Caxias, com os empresários.
Acho que a convivência com V. Exª faz com que
eu fique cada vez mais tendo uma visão mais universal, eu diria, de todo o nosso País.
Dialoguei com os trabalhadores. Depois, fui jantar na CIC; uma palestra na Câmara de Indústria e
Comércio e Serviços, de Caxias do Sul. Falei sobre
o meu mandato, fiz o resumo das nossas ações aqui
em defesa do setor produtivo, interesse do Rio Grande;
falei do debate das 40 horas; falei da desoneração da
folha, que V. Exª acompanhou hoje pela manhã. Falamos da reforma tributária, da redução da taxa de juros,
da desoneração da folha, da questão da educação, da
saúde, da segurança, do combate à corrupção, que é
um tema em que de fato nós tínhamos que aprofundar. Também falamos lá que temos, sim, que estarmos
firmes no combate à corrupção em todas as searas,
seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, seja na área privada, que também existe – V. Exª
sabe muito bem disso, porque até tem comentado algumas coisas comigo nesse sentido.
Os empresários, Sr. Presidente, demonstraram a
sua preocupação com a tributação exagerada. O setor
gráfico foi o que mais falou sobre esse tema. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul falou muito sobre a triangulação que
existe via Mercosul de produtos provenientes da China, da Índia e de outros países, e acaba acontecendo
uma concorrência desleal aqui no Brasil.
Nós nos comprometemos, já que fui indicado pelo
partido para ir para o Mercosul, a fazer com que esse
debate acontecesse não somente aqui, mas também
lá na seara do Mercosul.
Sr. Presidente, quero dizer que vou terminar esta
minha fala rápida sobre a minha agenda citando algumas palavras de Luís Pérez Aguirre que constam no
livro que eu acho muito interessante e que eu acabei
lendo também durante esse pequeno recesso: Educação Para a Paz, de autoria da professora Glória Marchetto, cuja cópia recebi dela lá em Guaporé. Quando
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eu disse que já havia lido parte do livro dela, ela fez
questão de me dar uma cópia.
E o que diz a Professora Glória Marchetto em
seu livro Educação para a Paz?
“Se queres a paz... Defenda a vida!
Se queres a paz... Luta pela justiça!
Se queres a paz... Trabalha pela paz!
Se queres a paz... Educa para a paz!
Se queres a paz... Defenda os direitos humanos,
teus e dos outros seres humanos também!”
É isso o que ela diz. Um brilhantismo muito grande. Acabei lendo seu livro.
Sr. Presidente, para concluir, peço a V. Exª que
considere na íntegra a síntese do pronunciamento
que fiz lá em Caxias. Não há necessidade, porque já
comentei, inclusive, mas aqui eu aprofundo um pouco
mais. Falo um pouco do Mercosul, falo um pouco das
importações que estão chegando aqui no Brasil. E há
uns dados aqui que são muito interessantes, que eu
vou usar nestes últimos dois minutos.
Por exemplo: com um forte comércio exterior, as
exportações se dirigem especialmente aos países do
Mercosul (23% para Argentina, Paraguai e Uruguai;
15,9% para o Chile, e 4,3% para o Peru). Os principais
destinos exportadores são: Estados Unidos (10,7%),
México (6,6%), África do Sul (6,2%) e Holanda (4,2%).
Por que eu fiz esse destaque?
Agora vêm as importações. Vêm principalmente
de onde? Da China (24,7%), Itália (12,8%), Estados
Unidos (10,1%), Argentina (6,2%), Taiwan (3,6%), Suécia (3,1%) e Chile (3%).
Como vemos, as importações, como eu já havia
falado, devido à triangulação, aproveitando o Mercosul, vêm principalmente da China. E essa é a maior
preocupação dos empresários. Fiz questão de lembrar
a todos que esse é um debate que vamos travar aqui
no Congresso e também lá no Mercosul.
Sr. Presidente, não vou aqui repetir todos os dados que já falei. Mas enfatizei lá que tenho trabalhado
muito aqui junto ao Governo Federal para a redução
das alíquotas do imposto sobre o vinho nacional. Lutamos pela redução do IPI sobre o espumante de 30%
para 10% e pela criação também de um controle mais
severo do contrabando nas nossas fronteiras. Falei do
setor moveleiro, que também está com dificuldade,
devido à alta carga tributária. Falei das indústrias de
guindastes, pois estavam chegando as chamadas máquinas pesadas da China aqui a um preço aviltante, e
conseguimos que fossem tributados em 35% aqueles
que estavam vindo da China, para que houvesse uma
concorrência mais equilibrada aqui no Brasil.
Mas, enfim, Sr. Presidente, considere na íntegra.
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Por fim, Sr. Presidente, fiz um resumão – e aqui eu
termino, não preciso de mais do que um minuto – dos
principais projetos que aprovei e relatei nesse primeiro
semestre aqui no Senado da República, Sr. Presidente.
Outro dia, fiz um balanço, mas fiz um balanço
muito mais da Comissão de Direitos Humanos.
Encerro, Sr. Presidente.
Neste segundo semestre, seguiremos firmes e
com anseio de vermos mais propostas de interesse da
população brasileira aprovadas nesta Casa.
Uso aqui as palavras de Dom Helder Câmara:
faça com calma e com toda a calma quer seja conduzir às estrelas uma nave espacial ou apontar um lápis.
O que diz Dom Helder Câmara? Faça tudo o que for
possível, mas faça sempre com muita coragem, com
muito cuidado e faça bem feito, para não derrapar na
curva, eu diria. Infelizmente, o Brasil, eu comentava lá
em Caxias e região, é campeão do mundo em matéria
de acidentes de trânsito.
Por isso, comprometi-me a voltar a Garibaldi para
a discussão do Estatuto do Motorista. No próximo fim
de semana, o debate será na Bahia; no outro fim de
semana, em Minas Gerais.
Sr. Presidente, Senador Ataíde, muito obrigado
pela tolerância.
Considere na íntegra os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, neste registro quero cumprimentar duas
gaúchas que deram ao meu estado os títulos de Miss
Brasil 2011 e Miss Brasil Deficiente Visual.
Quero dizer também que é um orgulho lembrar
que o Rio Grande do Sul é o estado que mais elegeu
candidatas no Miss Brasil.
Priscila Machado foi eleita Miss Brasil 2011 em
evento realizado em São Paulo.
O concurso aconteceu dia 23 de julho e na ocasião as candidatas desfilaram com cinco trajes: típico,
roupa de abertura, biquíni, gala, e maiô. Foi com este
último que a ganhadora foi coroada.
O júri foi composto por 13 pessoas, entre especialistas e convidados. As 5 finalistas passaram pela
pergunta sorteada que analisou a simpatia, inteligência e oratória.
Priscila é um exemplo de perseverança na busca
dos sonhos. Ela já havia concorrido antes, mas não tido
sido escolhida. Isso não fez a fez desistir, pelo contrário, ela se aprimorou e conseguiu alcançar seu sonho.
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Agora, o próximo passo será representar o Brasil
no Miss Universo 2011, que será realizado no Credicard
Hall, também em São Paulo no dia 12 de setembro.
Outra gaúcha também brilhou em um concurso
disputado em Natal. Foi Giselle Hübbe, de 21 anos.
Ela foi coroada com o título nacional de Miss Brasil
Deficiente Visual.
Esse evento também aconteceu na noite do dia 23
de julho e lá estavam concorrendo outras 18 candidatas.
Os critérios avaliados foram simpatia, beleza,
elegância e charme, e os trajes para o desfile foram
de banho e social.
A simpatia de Giselle conquistou a todos e ela fez
questão de levar o nosso chimarrão para compartilhar
com as outras meninas.
Esse concurso aconteceu pela primeira vez e
Giselle se preparou durante um mês e meio para a
disputa nacional.
Considero a iniciativa de realizar esse concurso
muito feliz. É um chamado à inclusão e as diferentes
possibilidades que se abrem para as pessoas com
deficiência.
Deixo meus cumprimentos e meu abraço as nossas gaúchas Priscila e Giselle. Que o sucesso as acompanhe e que elas continuem lutando pelo que acreditam!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o poder judiciário tem procurado, mediante
diversas ações, empregar agilidade à prestação jurisdicional, medidas que devem ser louvadas por toda
a sociedade, pois a morosidade somente interessa
àqueles que vislumbram na prescrição o favorecimento da impunidade.
Nesse sentido, tramitam diversos projetos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal propondo
aumento no número de varas, especialmente de varas
trabalhistas.
O aumento das demandas trabalhistas e as novas
competências dos Tribunais do Trabalho, advindas da
Emenda Constitucional 45, têm reclamado a disponibilização de meios efetivos capazes de viabilizar uma
razoável duração do Processo.
O PLC 33/2011, que está na ordem do dia e teve
como relator na CCJ o nosso amigo e nobre senador
Pedro Simon, pretende a criação de 17 varas no Estado do Rio Grande do Sul.
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que pretende criar Varas do
Trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região bem como criar a estrutura de pessoal
correspondente, composta de 17 cargos de Juiz do
Trabalho, 97 cargos de Analista Judiciário, 17 cargos
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de Analista Judiciário para Execução de Mandados, 39
cargos de Técnico Judiciário e 17 cargos em comissão.
As varas instaladas serão assim distribuídas:
– 2 varas nas cidades de Canoas, Caxias do Sul,
Gravataí, Passo Fundo, Rio Grande;
– vara nos municípios de Erechim; Esteio; Estrela; Lajeado; Santa Rosa; São Leopoldo e Taquara.
Tenho certeza que a propositura terá o apoio dos
nobres colegas, pois é grande a expectativa da OAB/
RS, do TRT da 4º Região e de toda a comunidade gaúcha, pois a aprovação desse projeto será de grande
relevância para o Estado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, durante o recesso parlamentar eu cumpri
uma extensa agenda no Rio Grande do Sul com o objetivo de ouvir lideranças sindicais e sociais, trabalhadores, empresários, prefeitos, secretários e vereadores.
No dia 26 eu estive em Guaporé, distante 197
quilômetros de Porto Alegre, a convite da minha primeira suplente, vereadora e presidenta da Câmara,
Veridiana Tonini.
O meu primeiro compromisso foi com a Câmara
de Indústria e Comércio (CIC), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e Conselho de Segurança Pública
(Consepro).
A principal pauta deste encontro foi segurança
pública: aumento do efetivo da polícia civil e da Brigada Militar no município. De pronto me coloquei a disposição para levar essa reivindicação aos governos
estadual e federal.
Pela parte da tarde falei na Câmara de Vereadores sobre fator previdenciário, valorização das aposentadorias e pensões, e Previdência Social pública
e universal. Na oportunidade lançamos em Guaporé
o projeto Cantando as Diferenças – O imigrante, o colono e o trabalhador rural, e que teve total apoio da
comunidade.
Aproveito para fazer referência a Companhia
de Artes Caripai-Guarás e a Escola de Música Astolfi
que oportunizaram apresentações artísticas, danças
e cantos folclóricos.
Com total certeza a minha agenda em Guaporé
foi abrilhantada com esta parte cultural, que não só
empolgou-me, como também deixou emocionados
todos que compareceram a Câmara de Vereadores.
Citando os nomes do prefeito municipal, Antônio
Carlos Spiller, e da presidenta da Câmara de Vereadores, Veridiana Tonini, reafirmo a minha satisfação de
ter estado em Guaporé.
Sr. Presidente, no dia seguinte, ou seja, quarta-feira, 27, eu estive na minha cidade natal: Caxias do
Sul, na região serrana.
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Fui recebido pelo prefeito municipal, José Ivo Sartori, que estava acompanhado do secretário de Gestão
e Finanças, Carlos Búrigo, e do diretor-presidente da
CODECA, Adiló Didomenico.
Conversamos sobre política nacional e estadual,
Mercosul, desenvolvimento regional, e relembramos
histórias da nossa Caxias.
O prefeito Sartori presenteou-me com um kit
contendo o perfil socioeconômico do município, a revista Calendário de Eventos, o calendário ecológico,
livros, CDs, DVD.
Também recebi o livro Minha Cidade Querida –
Uma história de Caxias do Sul e os exemplares 1 e 2
do livro Figurinos de Vindima.
Depois deste encontro, fui até a sede da Associação de Aposentados e Pensionistas onde tive uma
conversa sobre conjuntura nacional. É claro que fator
previdenciário foi o foco da nossa conversa, seguido
de perspectivas de trabalho do Congresso Nacional
para o segundo semestre.
Srªs e Srs. Senadores, na Câmara de Vereadores, onde estive a convite de seu Presidente, Vereador
Marcos Daneluz, pude falar sobre os avanços sociais
e econômicos do país e o nosso compromisso com a
valorização do salário-mínimo.
Recebi vários ofícios e demandas: O presidente
da Comissão Temporária Pró-Universidade Pública,
vereador Vinicius Ribeiro, pediu apoio para que uma
extensão da Universidade Federal do RS (UFRGS)
seja instalada em Caxias do Sul. Já o presidente da
Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Renato
Oliveira, solicitou agilidade no processo de aprovação
da emenda constitucional 29, que prevê ampliação do
percentual de repasse de verbas da União, dos estados e municípios para a saúde.
Lembro que estavam presentes neste encontro
a deputada estadual Marisa Formolo e o deputado
federal Assis Melo, além de vereadores de todos os
partidos com assento na Câmara de Vereadores. Importante lembrar que estive na sede municipal do meu
partido, o PT, dialogando com militantes, simpatizantes e eleitores.
No Sindicato dos Metalúrgicos um dos temas foi
a redução da jornada de trabalho das atuais 44 horas
semanais pra 40 horas, sem redução salarial. Disse
aos dirigentes sindicais que a possibilidade de ocorrer essa bandeira de luta é muito boa, desde que haja
mobilização e pressão por parte dos trabalhadores em
cima do Congresso. E isso vale também para o fim do
fator previdenciário. A minha agenda em Caxias do
Sul findou a noite com uma palestra na Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços (CIC).
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Falei sobre o meu mandato e fiz um resumo das
nossas ações em defesa dos interesses do Rio Grande do Sul e do setor produtivo.
Os empresários entregaram-me uma carta com
algumas reivindicações: reforma tributária ampla, redução da taxa de juros, desoneração da folha, além
de atenção à educação, saúde, segurança e combate
à corrupção.
Alguns presentes apontaram problemas específicos de sua categoria, como a bitributação dos produtos
da indústria gráfica.
O vice-presidente da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (FIergs), José Antônio
Fernandes Martins, disse que a principal preocupação
é, segundo ele, com o processo de desindustrialização
em razão da falta de condições de competir com manufaturados provenientes da China, Índia ou outros países.
Todas as demandas e reivindicações que recebi,
sejam elas de empresários, trabalhadores, prefeitos e
vereadores, serão analisadas com carinho e respeito e
é claro que dentro do nosso limite, sem dar um passo
maior que a perna.
Sr. Presidente, eu termino citando algumas palavras de Luís Pérez Aguirre, que constam no livro
“Educação Para a Paz”, de autoria da professora Glória
Marchetto, que recebi da própria, em Guaporé.
“Se queres a paz... Defende a vida!
Se queres a paz... Luta pela justiça!
Se queres a paz... Trabalha pela paz!
Se queres a paz... Educa para a paz!
Se queres a paz... Defende os direitos humanos,
teus e de outros seres humanos também!”
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Meus queridos amigos e amigas de Caxias do Sul... Meus adoráveis conterrâneos
de vida e de sonhos. Saibam vocês que a saudade é
um rio de águas calmas e cristalinas que se guarda
no cantinho do peito.
Como é bom voltar ao torrão natal. Caminhar por
ruas e praças, rever amigos e assim pintar aquarelas
de nostalgias.
Trago no meu coração e na minha alma muito
carinho e respeito por esta região... Por esta gente.
Pelos nossos “nonos e nonas” que lá, muitos anos
atrás, vieram de além mar desbravar querências, abrir
picadas, cruzar rios, construir um novo país que se
avistava no horizonte.
Pois bem. Os anos passaram. Aqui estamos como
desbravadores dos tempos modernos buscando o desenvolvimento econômico, social e político da nossa
pátria.
Recentemente a Câmara de Indústria, Comércio
e Serviços de Caxias do Sul, completou 110 anos de
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fundação. A CIC é exemplo: quando se quer algo, se
tem vontade e empenho de fazer as coisas necessárias, na hora certa, elas acontecem.
Mas, há um detalhe, que eu entendo fundamental: o sucesso só foi alcançado graças ao espírito de
parceria entre a entidade e a comunidade. Uma aliança desprovida de qualquer interesse pessoal com o
único objetivo de fortalecer e desenvolver o município
e a região.
Parabéns a CIC, aos seus diretores, as diretorias
anteriores, e a todos os seus associados. Mas meus
amigos e minhas amigas.
O Brasil vive um dos momentos mais bonitos do
seu período republicano. Temos uma nova fotografia
social e econômica que vem sendo trabalhada com
muita coragem, cuidado e determinação pelos nossos
gestores. O passo, e vocês sabem muito bem do que
eu estou falando, nunca deve ser maior que a perna.
Assim nós aprendemos.
Nos últimos oito anos foram gerados mais de 15
milhões de novos postos de trabalho. As taxas de desemprego estão no menor nível desde 2002. E, pela
primeira vez, existem mais trabalhadores formais do
que informais e mais trabalhadores na Previdência
Social do que fora.
A desigualdade de renda está no menor nível histórico e a renda do trabalhador é a maior desde 2002. O
salário-mínimo está no maior nível dos últimos 40 anos.
O analfabetismo e a mortalidade infantil estão com
as taxas decrescentes. Cada vez mais temos pessoas
com acesso à escola, habitação, saneamento, abastecimento de água. O PIB cresceu 3,5% entre os anos
2003 e 2009, superando as taxas médias observadas
nas décadas de 80 e de 90. A produção industrial brasileira teve variação positiva de 48% entre janeiro de
2003 e outubro de 2010. As exportações mais que dobraram entre 2003 e 2009. Temos uma safra agrícola
que bateu recorde histórico: 150 milhões de toneladas.
As vendas do comércio varejista explodiram no
período janeiro de 2003 e outubro de 2010, com aumento de 88%. O volume total de crédito do sistema
financeiro alcançou cerca de R$ 1,6 bilhões em novembro de 2010, com um aumento de 336% em relação a janeiro de 2003. É o maior valor desde o inicio
da série em 1995.
Poderia também citar aqui, avanços que tivemos
em ciência e tecnologia, comunicações, na matriz energética, na política externa, e assim por diante.
Meus amigos e minhas amigas.
A economia desta região tem destaque em seis
ramos industriais, como vocês bem sabem: calçadista, metalúrgico, moveleiro, produtos alimentícios, têxtil
e vinícola.
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Destaca-se também o turismo na região. Caxias
do Sul se destaca com 33º (trigézimo terceiro) maior
Produto Interno Bruto (PIB) do País.
No ranking de atrativos dos municípios gaúchos,
elaborado anualmente pela empresa Qualidata Informações Estratégicas, Caxias do Sul é a cidade que
ocupa o 1º lugar, desde 2006.
Entre as 10 primeiras, encontram-se ainda na
Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Gramado.
O crescimento da economia de Caxias tem superado todas as expectativas. Em 2010, previa-se um
crescimento de cerca de 10%, mas o acumulado de
janeiro a dezembro foi de 21,8%, puxado principalmente pela indústria que cresceu 31,5%. Os serviços
cresceram 13% e o comércio 6.7%, em 2010.
O Índice do Desempenho Industrial de Caxias do
Sul, composto por fatores como capacidade instalada, horas trabalhadas, compras e vendas industriais e
massa salarial, cresceu 13% no ano passado.
Foram criadas 13.793 novas vagas de emprego, o que representou um crescimento de 9,2%, com
destaque novamente à industria (12,2% de crescimento). Em dezembro de 2010, havia 163.493 postos de
trabalho, um índice extremamente alto, equivalente a
37,54% da população caxiense.
Com um forte comércio exterior, as exportações
se dirigem especialmente aos Países do Mercosul
(23% para Argentina, Paraguai e Uruguai; 15,9% para
o Chile e 4,3% para o Peru).
Também tem como principais destinos exportadores Estados Unidos (10,7%), México (6,6%), África
do Sul (6,2%) e Holanda (4,2%).
As importações vem, principalmente, da China
(24,7%), Itália (12,8%), Estados Unidos (10,1%), Argentina (6,2%), Taiwan (3,6%), Suécia (3,1%) e Chile (3%).
Eu fiz questão de expor esses dados, justamente para lembrar, que vocês são os responsáveis por
tudo isso.
Mas, é claro, meus amigos e amigas, temos,
sim, obstáculos como qualquer outra nação que está
buscando o tempo perdido. São problemas para ser
resolvidos o quanto antes, como por exemplo: reforma
tributária, redução de gastos públicos, revisão nas taxas de câmbio e juros bancários e investimentos em
infraestrutura.
Especificamente aqui em Caxias e na região serrana temos algumas demandas que estamos pleiteando
junto ao governo federal. O setor têxtil e de Confecção,
por exemplo, compreende mais de 1.300 empresas,
gerando cerca de 16 mil empregos diretos e 64 mil
empregos indiretos. Suas reivindicações são: reversão
do déficit de US$ 6 bilhões, defesa dos empregos e a
geração de novos postos de trabalho, combate às im-

Agosto de 2011

portações desleais e a competição desigual, além da
implementação da agenda de competitividade do País.
Lembro, aos srs. e srªs, que faço parte da Frente
Parlamentar Mista ‘José Alencar’ para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção.
Da mesma forma não podemos fechar os olhos,
e damos total apoio ao setor metalúrgico de Caxias do
Sul. Empresas automotivas, eletroeletrônico e matalmecânico apresentaram crescimento negativo de 1,49%
de janeiro a maio deste ano em comparação a igual
período do ano passado. Isso seria devido ao baixo
desempenho das vendas de produtos, especialmente
as exportações, e, assim, tem afetado a competitividade industrial local com o mercado externo.
Além disso, outros fatores que vem afetando diretamente o desempenho industrial são o dólar baixo,
os juros elevados e excessiva carga tributária.
Defendemos, junto ao governo federal, a redução da alíquota de impostos sobre o vinho nacional.
Lutamos pela redução do IPI dos espumantes de 30%
para 10% e a criação de um selo de controle de qualidade para as chamadas bebidas mistas, como sangria
e os coquetéis.
No setor moveleiro venho, há muito tempo, combatendo a alta carga tributária, em especial a isonomia
de tributação para o setor. Para a Indústria de Guindastes contra as importações chinesas, conseguimos
que o produto chinês fosse tributado em 35% ao ingressar no país.
Meus amigos e minhas amigas, recentemente
fui indicado pelo meu partido e pelo bloco de apoio
ao governo no Senado Federal para compor a representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o
chamado Parlasul.
Eu acredito que o nosso grande desafio será o de
contribuir com o debate e a construção de respostas
as debilidades do bloco que afetam os seus membros.
Não podemos mais esperar que os governos
apresentem soluções. Queremos interagir e isso representa também a efetiva participação de empresários
e trabalhadores no processo. A nossa posição é bem
clara: o Brasil, o seu empresariado e os seus trabalhadores devem ser os protagonistas neste processo.
Nós sabemos que devido a força no comércio
exterior, os produtos dos municípios da Serra Gaúcha
representam 23% das movimentações de cargas no
Porto de Rio Grande.
Para ampliar o comércio exterior, os municípios
lutam por mais modais de transporte para o escoamento de sua produção: reativação do modal ferroviário
para o Porto de Rio Grande e construção do Aeroporto da Serra Gaúcha para transporte de passageiros e
de cargas, no distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul.
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Lembro também que, como boa perspectiva está
a possibilidade de que Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha ou Gramado venham a ser
escolhidas como Centro de Treinamento de Seleções
(CST) durante a Copa do Mundo FIFA 2014, o que
pode trazer ainda mais renda para a economia local.
Por fim, meus amigos e minhas amigas, gostaria
de falar aqui de dois projetos de minha autoria que eu
tenho um carinho especial: o primeiro é o que cria um
fundo para as micro, pequenas e médias empresas.
Esse setor representa 25% do PIB brasileiro, gera
14 milhões de empregos, ou seja, 60% do emprego
formal no país, e constitui 99% dos 6 milhões de estabelecimentos formais existentes, respondendo ainda
por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano.
Por outro lado, sabemos que a informalidade é
muito grande nesse setor. Há também outros problemas, como, por exemplo, as exigências burocráticas
e as dificuldades de acesso ao crédito. As micro e pequenas empresas são mais que necessárias para o
equilíbrio social e econômico do país. Portanto, temos
que dar uma atenção especial para elas.
Este fundo será composto por recursos consignados do orçamento, receitas patrimoniais, rendimentos
de aplicações financeiras à sua conta, transferência de
bens móveis e imóveis. Atualmente, este projeto tramita
na Comissão de Assuntos Econômicos.
A outra proposta que tenho é com relação ao
ensino técnico e profissionalizante. E todos sabem
que eu sou oriundo, tive a minha formação no Senai.
A cada ano milhares de jovens não conseguem
um lugar ao sol, porque não possuem algum tipo de
qualificação profissional. E vocês, empresários também sofrem, porque falta mão de obra especializada
no mercado.
Tramita no Senado Federal e está pronto para
ser votada, proposta de emenda à Constituição (PEC
24/2005), de minha autoria, que cria o Fundep, ou seja,
o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante.
A ideia é qualificar, manter as escolas técnicas
e os cursos, gerar emprego e renda, melhorando as
condições de acesso e permanência no mercado de
trabalho.
Os investimentos iniciais previsto no FUNDEP
são da ordem de R$ 10 bilhões.
Meu muito obrigado pelo espaço oportunizado.
E, mais uma vez, reafirmo que a minha ligação com
vocês, com esta cidade, é muito mais do que uma certidão de nascimento.
Estou ligado pelas lembranças, pelas lágrimas
que caem, pelos amigos e pelas amigas que fiz, que
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tenho, e dos outros que ainda virão. Como é bom voltar ao lugar onde tudo começou.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, esse é um momento muito especial, é um
marco para mim! Passou-se o primeiro semestre do
meu segundo mandato como Senador da República.
No primeiro semestre de 2011, muitos projetos
defendi e continuo a defender, como outros tantos
apoiei. Projetos que regulamentam, autorizam, instituem, concedem, acrescentam dispositivos legais,
mas todos com o mesmo objetivo: dar o amparo legal
àquelas pessoas desprotegidas pela nossa legislação
e que clamam por justiça!
Neste primeiro momento de meu balanço, falarei
de alguns projetos de minha autoria, aprovados aqui
no Senado, como:
O PLC 62 de 2010, que visa alterar a redação do
art. 202 da Lei 9.279, trata basicamente de, sempre
que possível, produtos falsificados, apreendidos pela
autoridade competente, cujo destino é a destruição ou
inutilização, possam ser destinados às entidades de
assistência social, legalmente constituídas, sem fins
lucrativos, para distribuição a pessoas necessitadas.
A intenção com este projeto, não é desvirtuar o
valor patrimonial do produto e sua marca, mas possibilitar uma solução menos drástica e que ajudará milhares de carentes de nosso país.
Este Projeto de Lei está na CCJ, aguardando
designação de Relator.
O Projeto de Lei no Senado 368 de 2009, foi
aprovado na Comissão de Educação e agora está tramitando na Comissão de Assuntos Sociais. Ele visa
regular o exercício da profissão de historiador.
O campo de atuação do historiador não tem se
restringido mais à sala de aula, tradicional reduto desse
profissional. Sua presença é cada vez mais requisitada
não só por entidades de apoio à cultura, para desenvolver atividades de cooperação com profissionais de
outras áreas, mas também com o objetivo de resgatar
e preservar nosso patrimônio histórico.
Outro Projeto importante que foi aprovado aqui
nesta casa neste primeiro semestre, é o PLS 289 de
2006 que considera a atividade do motorista de táxi
prejudicial à saúde, para efeito da concessão de aposentadoria especial. Trata especificamente da atividade de motorista de táxi cujo exercício é contínuo e
superior a 25 anos.
Este Projeto teve parecer aprovado na Comissão
de Assuntos Sociais e agora foi remetido à Comissão
de Constituição e Justiça e já foi designada Relatora,
é a Senadora Marta Suplicy.
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A aprovação do PLS 289 é um grande passo para
a efetivação do Estatuto do Motorista Profissional, também de minha autoria e que está sendo amplamente
debatido nas Comissões no Senado e com entidades
da sociedade civil.
Outro grande avanço quanto a esta questão, foi
a aprovação do PLC 27 de 2011, de autoria do Deputado Confúcio Moura, que regulamenta a profissão de
taxista e está para ir à sanção presidencial.
Sr. Presidente, ao continuar o balanço deste primeiro semestre, cito também dois Projetos de Resolução no Senado, de minha autoria, que foram aprovados
e estão aguardando a inclusão na ordem do dia, um
é o PRS 24 de 2007 que Institui a Frente Parlamentar
em defesa do ensino profissionalizante e o outro é o
PRS 30 de 2007 que institui a Frente Parlamentar pela
valorização do Trabalho.
O primeiro projeto, estou certo de que se trata do
passo decisivo para um salto qualitativo, a fim de mudar
os resultados dos estudantes brasileiros nas avaliações
nacionais e internacionais de desempenho escolar.
Somente com educação de qualidade em todos
os níveis e modalidades, monitorada pela sociedade,
construiremos a Nação que todos desejamos.
Então, passemos logo das palavras e vamos às
ações!
O segundo projeto, visa defender as bandeiras
que configuram a pauta da valorização do trabalho,
como a ampliação do nível de emprego. O combate ao
desemprego é uma questão central na atualidade. O
emprego não gera apenas produção e renda; também
cria e amplia o mercado consumidor e dignifica as relações humanas. A outra bandeira defendida por mim
na instauração desta Frente Parlamentar é a Redução
constitucional da jornada de trabalho sem redução de
salário. A distribuição mais justa e racional do tempo de
trabalho é uma exigência objetiva dos novos tempos.
É uma resposta à necessidade de harmonizar as relações de produção ao avanço das forças produtivas; as
estatísticas revelam que contribui também para elevar
a produtividade do trabalho.
Esta bandeira histórica do movimento operário
mundial é hoje apontada, até por especialistas da
ONU, como uma das principais soluções para a crise
do desemprego.
O Projeto de Lei no Senado 173 de 2008, foi aprovado recentemente na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE – e agora foi encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça. Visa o estabelecimento do
adicional de risco de vida aos servidores públicos da
União cujas atribuições estão vinculadas às funções
de segurança, como uma compensação financeira
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aqueles que, no exercício de suas atividades, vivenciam situações de grande risco de vida.
É necessário estabelecer que os riscos que motivam a percepção do referido adicional, decorrem das
atribuições típicas do cargo, à natureza do trabalho e
ao exercício e desempenho das atividades, em especial, a de vigilância.
Três projetos foram votados nesta Casa Legislativa e encaminhados à Câmara dos Deputados:
Um é o PLS 526 de 2007, que está na Comissão de Seguridade Social e Família e trata de buscar
adaptar o nosso regime previdenciário à realidade
das condições do mercado de trabalho, criando uma
possibilidade de verdadeira sobrevivência para muitas
famílias e impedindo que o Estado arrecade contribuições previdenciárias sem contrapartida.
Por isso é preciso criar uma solução para esse problema, permitindo que esses trabalhadores não percam
a sua condição de segurado para fins de geração de
pensão por morte, desde que tenham, no mínimo, cento
e oitenta contribuições mensais, em qualquer época de
sua vida laboral, que é a carência que lhes daria direito
à aposentadoria por idade. Observe-se que não se está
buscando a concessão de uma vantagem sem lastro.
A pensão por morte, como benefício não programável,
tem o seu custo embutido na contribuição previdenciária.
Outro Projeto encaminhado à Câmara, é o PLS
23 de 2003, que permite ao trabalhador faltar o serviço
um dia por ano sem prejuízo da remuneração.
Ou seja, o trabalhador como ser humano que é,
tem todo o direito de tratar seus assuntos mais íntimos sem precisar se justificar perante sua chefia. Esta
é uma reivindicação antiga da classe trabalhadora e
obteve parecer favorável na Comissão de Educação
e Cultura da Câmara dos Deputados.
O terceiro Projeto é o PLS 466 de 2003, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social
e estabelece que a pensão por morte é devida a partir
do óbito do segurado. Pretende corrigir a injustiça apresentada pela Lei 9.528 de 1997 que alterou o artigo
74 da Lei 8.213 de 1991; determinando que o direito
à pensão por morte se conte a partir da data do requerimento quando requerida após o prazo de 30 dias.
Esta Proposição Legal, faz com que não concordemos que se retire o pão da boca do segurado
falecido por mero capricho da Lei. A natureza jurídica
dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social é de cunho alimentar, portanto, imprescindível
durante o período de trinta ou mais dias.
E mais, no que diz respeito à votação das Emendas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o ano
de 2012 – LDO 2012 – é com imensa satisfação que
destaco uma das Emendas que apresentei, ou seja,
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a que assegura recursos orçamentários para atender uma política de ganhos reais para os benefícios
de aposentados e pensionistas do Regime Geral da
Previdência Social, a ser definida no futuro entre as
centrais sindicais e representantes dos aposentados.
Esta Emenda é a garantia de um reajuste digno, acima da inflação. Reajuste este para uma categoria tão
oprimida financeiramente e que tanto colaborou para
o progresso de nosso país, os aposentados! Foi muito
justa a aprovação desta Emenda !
Srªs e Srs. Senadores, neste segundo momento, desejo citar alguns projetos que não são de minha
autoria, mas foram relatados por mim:
O Projeto de Lei Iniciado na Câmara 146 de 2010,
que declara Nilo Peçanha Patrono da Educação Profissional e Tecnológica, de autoria da Deputada Fátima
Bezerra, foi transformado em norma jurídica, agora é
a Lei 12.417 de 2011.
Outro, é o PLS 168 de 2011 que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, proveniente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
aprovado nesta Casa e remetido à Câmara dos Deputados. Este Projeto possui um imenso significado por
ter sido construído com a participação de pais e mães
que possuem filhos com autismo.
Outro Projeto que fui designado Relator, é o PLS
172 de 2011, de autoria do Nobre Senador Walter Pinheiro e que proíbe a prestação de atividades de natureza permanente da Administração por trabalhador
contratado por cooperativa de trabalho. Com relação a
este PLS apresentei parecer favorável e ele foi aprovado
na Comissão de Assuntos Sociais e agora foi remetido
à Comissão de Constituição e Justiça.
O Projeto de Lei no Senado 173 de 2011, de
autoria do Senador Vicentinho Alves, autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria Nacional dos Povos
Indígenas. Projeto, cujo mérito é amplamente apoiado
por mim, por abraçar um povo tão oprimido e tão necessitado de políticas próprias que o ampare e lhe dê
alternativas de justiça, o povo indígena!
Por fim, cito também um Substitutivo da Câmara
ao Projeto de nº 520 de 2003, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que declara o
dia 20 de novembro feriado nacional.
Este Substitutivo foi aprovado na Comissão de
Assuntos Sociais aqui no Senado e, por ora, aguarda
inclusão na ordem do dia para ser votado.
Meus amigos e minhas amigas, neste 2º semestre, seguiremos firmes e com o anseio de vermos as
proposições de interesse da população brasileira em
andamento, e muitas delas concretizadas!
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Encerro este meu discurso com as palavras de
Dom Hélder Câmara:
“Faça com calma e com toda a alma, quer
seja conduzir às estrelas uma nave espacial
ou apontar uma simples ponta de lápis.”
Era isso o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Muito obrigado, meu Senador Paim, pelas palavras que V. Exª pronunciou sobre minha atuação hoje
nesta Casa. Muito obrigado.
Com a palavra, o Senador Anibal Diniz, do PT
do Acre. Por favor.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da rádio Senado, é com muita
alegria que voltamos aos trabalhos aqui no Senado
Federal para este nosso segundo semestre legislativo.
Quero aproveitar o ensejo, Senador Paim, para dizer que a Miss Brasil teve uma vitória ainda mais cheia
de brilho, porque com ela naquele púlpito estava a Miss
Acre, Daniele Knidel, que abrilhantou enormemente a
vitória da gaúcha. As três finalistas tinham todos os requisitos de inteligência, beleza e conhecimento do Brasil.
Particularmente, quero fazer um elogio especial
à jovem que representou o meu Estado, o Estado do
Acre, que veio de Porto Acre como Miss Porto Acre,
disputou o Miss Acre e, no concurso nacional, ficou
entre as três finalistas. Isso foi algo que encheu de orgulho todos os acreanos que estavam na torcida para
que ela estivesse no pódio, e ela realmente esteve.
Não foi eleita a Miss Brasil, mas esteve entre as três
melhores representantes do Brasil nesse concurso.
Algo que é digno de todo elogio.
Parabéns à jovem Danielle Knidel, que tão bem
representou o Acre nesse concurso nacional.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que me
traz hoje à tribuna do Senado é fazer um registro do
sucesso que foi a Expoacre 2011, organizada pelo
Governador Tião Viana.
Quero aproveitar aqui para também externar o
meu cumprimento especial ao Governador Tião Viana
e a toda a equipe de Governo que se mobilizou para
realizar a 39ª edição da Expoacre, que foi um sucesso de público, um sucesso de negócios realizados e
foi também uma boa demonstração de tudo o que o
Acre produz, traduzindo de maneira inequívoca que o
Acre vive um momento de grande prosperidade e que
o setor produtivo do Acre está atento, juntamente com
o Sebrae, juntamente com a Federação das Indústrias,
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no sentido de fazer com que o nosso Estado possa
dar saltos de qualidade, tanto na produção agrícola,
pecuária, quanto na produção industrial.
Nestes 12 anos de experiência de governo da
Frente Popular, o Acre deu um salto de qualidade
significativo, e, a cada exposição agropecuária, nós
temos essa demonstração do crescimento do Acre.
Particularmente, nessa Expoacre 2011, a gente teve
uma demonstração inequívoca do quanto o Acre tem
evoluído em termos de produção.
A Expoacre 2011 aconteceu entre os dias 23 e
31 de julho em Rio Branco. É uma feira de eventos de
muita pujança, que traduziu a prosperidade do Estado
do Acre. A feira é uma realização do Governo do Estado em parceria com a Federação das Indústrias, com
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas
Empresas, o Sebrae, com a Federação da Agricultura,
com o apoio de diversas instituições e empresas que,
além de propiciar diversão e de agregar as pessoas
em torno de todos os aspectos da cultura acreana, têm
por objetivo ampliar e criar espaço para os investidores
atraídos pelas oportunidades de negócios. A inovação
e o empreendedorismo estiveram presentes em todas
as atividades desenvolvidas na Expoacre.
O conjunto de temas das exposições e atividades
oferecidas aos visitantes, sob o slogan “O Acre produz
de todo o coração”, refletiram os planos e as ações de
um governo que colocou entre suas prioridades a preocupação e o estímulo à produção do Estado.
A Expoacre 2011 superou, em números e atrações, os eventos realizados nos anos anteriores. Mais
de trezentos trabalhadores estiveram diretamente envolvidos para garantir o sucesso da exposição. A expectativa inicial era de que a Expoacre reunisse cerca de 35
mil pessoas por noite e isso foi superado de maneira
exemplar. Por exemplo, em 2010, nós tivemos uma movimentação aproximada de R$97 milhões em negócios;
neste ano de 2011, chegamos a pelo menos R$110
milhões registrados, um crescimento aproximado de
10% em tudo o que foi realizado de comercialização,
de acordos firmados, ao longo da nossa Expoacre. O
balanço parcial dos valores referentes ao volume de
negócios realizados na Expoacre de 2011 aponta preliminarmente para um crescimento superior a 10% em
relação ao realizado em 2010.
A Expoacre foi aberta com a tradicional cavalgada,
que reúne o setor produtivo, o setor pecuário, e teve
as mais diversas exposições de todas as áreas. Por
exemplo, a Secretaria de Turismo e Lazer apresentou,
sob o lema “Tá na hora de conhecer o Acre”, os “Caminhos do Acre – Turismo, Cultura e Sustentabilidade”.
Os principais caminhos do turismo no Estado foram
expostos numa bolha, por onde foi possível caminhar
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pela cidade de Rio Branco, conhecer os caminhos das
aldeias e a biodiversidade do Acre, tudo ao som de
cachoeiras e pássaros da região.
Pontos ressaltados: contraste entre o urbanismo
e a natureza; “Caminhos da Revolução”, mostrando a
história de conquista dos heróis acreanos; todos os
passos empreendidos pelos bravos conquistadores
que fizeram do Acre um pedaço de chão brasileiro na
virada do século XIX para o século XX, mostrando a
história de conquista dos heróis acreanos. Também
foram mostrados os “Caminhos de Chico Mendes”,
chamando a atenção para a importância da identidade cultural; os “Caminhos do Pacífico”, que traduzem
esse momento especial da ligação do Acre com o Pacífico, principalmente com a conclusão da Rodovia do
Pacífico, que abre um novo caminho para as exportações do Brasil, passando pelo Acre e encurtando o
caminho para o oceano Pacífico. Isso vai permitir, no
futuro, que as exportações do Brasil passem pelo Acre
e que, principalmente, a produção do Acre passe para
o Peru, para os parceiros da costa leste-americana e
também para os mercados asiáticos.
Vale a pena ressaltar que, na próxima semana,
na TV Senado, haverá um debate com os Senadores
do Acre justamente sobre essa integração regional a
partir da rodovia interoceânica, a Rodovia do Pacífico.
Eu, o Senador Jorge Viana e o Senador Sérgio Petecão estaremos conversando sobre esse assunto, com
a participação direta do telespectador acriano. A gente
pretende justamente mostrar as possibilidades que se
abrem nesse novo momento de integração regional, a
partir da finalização da Rodovia do Pacífico.
A Federação das Indústrias também teve uma
participação muito especial no espaço da indústria,
divulgando produtos e serviços. O Serviço Social da
Indústria organizou eventos que abordaram temas
como “Nova Modalidade de Educação para o Trabalhador”, “Saúde Alimentar”, “Hipertensão – Diabetes e
Obesidade” e “Atividade Física e Ginástica Laboral”.
Empresas apresentaram o trabalho de reciclagem de
papel, incentivando a preservação dos recursos naturais, a minimização da poluição e a diminuição da
quantidade de lixo que vai para os aterros.
Os trabalhos de movelaria, um setor importante para o desenvolvimento do Acre, foram destaque
também nessa feira. Mais de cinquenta marceneiros e
moveleiros participaram como expositores da Expoacre
2011 e concluíram que as vendas deste ano superaram
suas expectativas. Atribuem o sucesso ao programa
de fortalecimento do setor lançado pelo Governo do
Estado, que possibilitou investimentos que resultaram
na melhoria da qualidade dos produtos.
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Vale ressaltar que o Governador Tião Viana acaba de tomar uma medida muito importante, que foi
sancionar a lei que estabelece que toda a movelaria
das Secretarias do Governo do Acre será adquirida de
moveleiros locais, de maneira a valorizar a produção
moveleira local, toda movelaria certificada, vinda de
florestas certificadas, de tal forma que não se provoque agressão ao meio ambiente.
Dessa maneira, a gente tem os moveleiros do Acre
vivendo também um momento muito especial, produzindo, felizes com esse novo momento, agradecidos
ao Senador Tião Viana e ao Secretário de Indústria e
Comércio, o ex-Deputado Edvaldo Magalhães, que vem
fazendo um trabalho muito interessante no sentido de
legalizar a ação dos moveleiros, fazendo com que trabalhem principalmente com madeira edificada, de tal
maneira a contribuir fortemente com o fortalecimento
do projeto de desenvolvimento sustentável, em curso
hoje no nosso Estado.
A decisão do Governador Tião Viana, de que todas as secretarias devem adquirir móveis produzidos
pelos moveleiros locais, pelos marceneiros locais, é
algo que vai fortalecer significativamente esse setor e
que merece também o nosso elogio.
Vale ressaltar também que, na Feira Expoacre,
tivemos bons exemplares de animais – bovinos, equinos, suínos. Isso tudo mostra a diversificação da economia rural do Acre, algo que está também tendo um
apoio todo especial do Governo do Estado, algo que
vem fortalecendo-se ano a ano, nos últimos 12 anos.
A Federação da Agricultura organizou leilões de
gado, que também foram muito bem-sucedidos. Demais
empreendimentos que aconteceram: o Feirão da Casa
Própria, que envolveu a Caixa Econômica Federal,
levando adiante o programa de moradia do Governo
da Presidenta Dilma, buscando envolver diretamente
o setor imobiliário, um setor que tem crescido significativamente no Estado do Acre.
Juntamente com a exposição agropecuária, a
Expoacre, aconteceu o I Encontro de Piscicultores do
Estado do Acre. Esse encontro de piscicultores, que
reuniu mais de 1.200 piscicultores do Estado, contou
com a participação do Ministro Luiz Sérgio, que teve
uma impressão muito positiva do Acre e percebeu
que os passos dados pelo Governador Tião Viana no
sentido de fortalecer a piscicultura são algo que tem
de ser acompanhado de perto pelos outros Estados e
também pelas autoridades federais, porque pode ser
que tenhamos um exemplo acontecendo, a partir do
Acre, nessa área de piscicultura, o que certamente vai
contribuir muito com a Presidenta Dilma nesse projeto
de combate à miséria e à fome, a partir da inclusão
produtiva.
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A piscicultura do Acre é algo que vinha crescendo
espontaneamente, a partir da ação dos piscicultores,
mas agora, tendo sido transformada em política pública
de governo com a iniciativa do Governador Tião Viana,
a gente pode afirmar, com toda a certeza, que, nos
próximos quatro anos, a nossa produção de pescado
no Acre vai multiplicar-se várias vezes.
Nós temos hoje uma produção aproximada de 5 mil
toneladas por ano e temos certeza de que, nos próximos
quatro anos, com a implantação da indústria de filetagem,
com a implantação da indústria de ração e, principalmente, com as facilidades que estão sendo criadas pelo
governo na produção de alevinos e na construção de
açudes para os produtores, vamos ter essa produção
chegando a pelo menos 20 mil toneladas por ano.
Então, outro desafio que está acontecendo em
momento muito oportuno é esse fortalecimento da piscicultura do Estado – e isso tudo de maneira consorciada.
Assim, o Acre, neste momento, preocupa-se com
a produção agrícola, preocupa-se com a produção
pecuária e também está incentivando a piscicultura e
o plantio de árvores, de tal maneira que o somatório
dessas atividades desenvolvidas no Estado aponte
para um desenvolvimento econômico florestal sustentável, algo que vai contribuir muito para a elevação da
qualidade de vida do nosso povo, além de termos um
Estado mais desenvolvido e fortalecido economicamente, com a melhoria de renda para todos os acreanos.
O desafio maior desse programa de piscicultura
é justamente envolver o grande, o médio e o pequeno
produtor. E a gente está muito confiante com o trabalho do Governador Tião Viana, com o trabalho do Secretário de Indústria e Comércio, Edvaldo Magalhães,
juntamente com toda a equipe da área de produção,
no sentido de que a gente vai ter um salto qualitativo
muito importante para os próximos quatro anos.
Então, todos esses aspectos foram apresentados
ao longo dos nove dias da Expoacre 2011, que foi um
sucesso absoluto e demonstrou, com bastante propriedade, o quanto a produção do nosso Estado está crescendo e o quanto a gente está investindo em tecnologia,
em mecanização, em financiamento da agricultura, com
a parceria do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES e com o apoio todo do Ministério da
Agricultura e de outros Ministérios do Governo da Presidenta Dilma, no sentido de fazer o Estado do Acre se
fortalecer no setor produtivo e melhorar, cada vez mais,
a qualidade de vida do nosso povo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Amanhã, estaremos de volta para continuar o
debate sobre a integração regional com o Peru a partir do Acre.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Muito obrigado, Senador.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp, por favor.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Ataídes, Sr. Senador Paulo
Paim, que fez aqui um grande pronunciamento defendendo o nosso querido Rio Grande, Srªs e Srs. Senadores, com muita satisfação, estamos voltando aos
trabalhos depois de um breve recesso, já com saudade dos nossos companheiros de trabalho e também
de falar às senhoras e aos senhores telespectadores
da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado e aos
leitores do Jornal do Senado.
Sr. Presidente, a satisfação ainda foi maior ao
representar esta Casa na Feira Internacional África’s
Big Seven/Saitex 2011, uma das maiores feiras do setor alimentício do continente africano, que aconteceu
no período de 17 a 19 de julho de 2011, na cidade de
Joanesburgo, na África do Sul. Estive lá juntamente
com a Deputada Federal Marinha Raupp e com uma
comitiva composta por membros do Ministério da Agricultura; do Ministério da Indústria e Comércio; da Apex;
das Indústrias do Estado de São Paulo; da Fiesp; do
Ciesc, do Estado de Santa Catariana; e da Fiero, do
Estado de Rondônia.
Em todas essas feiras, aconteceram rodadas de
negócios reunindo empresários brasileiros, empresários
sul-africanos, empresários moçambicanos, empresários angolanos e de outros países do mundo que lá
estavam representando seus países.
A missão designada reuniu mais de 32 países e
cerca de 650 exibidores comerciais em encontro promovido, em parceria, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo – FIESP, pela APEX e pelo Ministério
da Indústria e do Comércio. Hoje, Sr. Presidente, venho
testemunhar a importância desse evento para todos os
países, especialmente para os empresários brasileiros
interessados em desenvolver suas áreas industriais.
Falei, na oportunidade, do Estado de Rondônia,
meu Estado. Destaquei sua idade jovem, pois o ex-Território Federal de Rondônia tornou-se Estado em 1982
e tem, segundo o IBGE, uma população de 1.503.928
habitantes. Portanto, uma população ainda pequena, mas
já com uma renda per capita bem superior à de muitos
outros Estados brasileiros. Eu gostaria muito que todos
os Estados brasileiros estivessem na situação em que
estão os habitantes do Estado do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina, do Estado de São Paulo, Estados
com melhor renda per capita, mas o Estado de Rondônia já é o 14º do País. Das 27 unidades federativas,
Rondônia é o 14º Estado do Brasil. Um dia, acredito,
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chegaremos ao nível do Rio Grande do Sul, Estado do
nosso ilustre Senador Paulo Paim, do Estado de São
Paulo, de Santa Catarina, como já falamos, e de outros
Estados que têm despontado com uma economia mais
forte. O Estado ocupa uma área de 237.576.167 quilômetros quadrados e sua economia se baseia na pecuária, na agricultura do café, cacau, arroz, mandioca,
milho, soja, na fruticultura e no extrativismo da madeira,
de minérios e também da borracha. É o quarto maior
Estado exportador de carne bovina do País. Possui um
rebanho de mais de onze milhões de cabeças de gado
bovino, o terceiro maior rebanho da Amazônia Legal.
Eu estive recentemente no Uruguai, Senador Paulo Paim, e pude constatar que o rebanho do Uruguai
tem em torno de onze milhões de cabeças de gado,
igualzinho ao do Estado de Rondônia. O Brasil tem
duzentos milhões de cabeças de gado. O Uruguai é
famoso na área de exportação de carne e de derivados
do leite. Imaginem, com onze milhões de cabeças de
gado! O Uruguai tem apenas aproximadamente quatro
milhões de habitantes. O Brasil tem quase duzentos
milhões de habitantes e duzentos milhões de cabeças
de gado. Então, imaginem o potencial que o Brasil tem
na área de exportação e no mercado interno, para alimentar o povo brasileiro, esses mais de 195 milhões
de brasileiros, que têm uma agricultura muito forte,
uma pecuária muito forte.
O Estado de Rondônia, apesar de jovem ainda,
está com todo esse potencial. A agricultura e a pecuária
representam quase 20% da economia rondoniense, fator
que, por si só, nos dá a medida da enorme importância
que possui o setor primário para a economia do Estado
de Rondônia, tudo isso preservando 70% da floresta.
Temos lá dezessete reservas indígenas, mais de trinta
parques, entre parques nacionais, reservas extrativistas
e parques estaduais. Então, preservamos ainda 70% das
nossas florestas, com toda essa produção.
Os nove Estados da Amazônia Legal preservam
83% das suas florestas.
Eu vi V. Exª, Senador Paulo Paim, defendendo
aqui o Código Florestal brasileiro, a reforma do Código
Florestal brasileiro, com pequenas mudanças. Creio não
ter muito que mexer no que foi aprovado pela Câmara
dos Deputados. Por que defendo isso? Porque esse é o
desejo de 99,9% dos produtores brasileiros. Nós temos
a Amazônia, que é dois terços do território nacional,
preservando 83%, porque só 17% da Amazônia Legal
foram desmatados. Quando joga isso para a área territorial brasileira, isso vai para 54%, ou seja, mais de
50% deste país continental que é o Brasil estão preservados. Então, nós temos condições, sim, de aprovar a
reforma do Código Florestal brasileiro liberando as áreas consolidadas dos pequenos produtores. Sei que os
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grandes, com todo respeito, podem adquirir uma área
na mesma bacia para compensar, podem reflorestar,
podem recompor a floresta, mas os pequenos, não. Os
pequenos precisam sobreviver, os pequenos precisam
produzir nessas pequenas propriedades para sustentar
suas famílias. Eles foram chamados para isso. Foi feito
um chamamento, principalmente na Amazônia, para
ocupar a Amazônia, para integrar a Amazônia, para
não entregá-la à cobiça internacional. Então, por isso,
esses produtores merecem o nosso respeito, e nós
devemos dar a eles essa segurança na aprovação do
Código Florestal brasileiro aqui no Senado Federal, na
relatoria do Senador Jorge Viana, do Estado do Acre,
na Comissão de Meio Ambiente, e na relatoria do Senador Luiz Henrique, do meu partido, de Santa Catarina, ex-Governador de Santa Catarina, nas Comissões
de Constituição e Justiça e de Agricultura – ele relata
em duas comissões –, para mandar para o Plenário
do Senado aprovar esse projeto tão importante, que
já foi aprovado na Câmara dos Deputados.
Voltando ao nosso pronunciamento, segundo
dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa/Rondônia, o Estado desponta como
o maior produtor de leite da região Norte do Brasil,
com uma produção estimada de cerca de quinhentos
milhões de litros de leite por ano.
Dei conhecimento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aos participantes da Feira de Joanesburgo,
na África do Sul, da Feira Internacional de Luanda, em
Angola, e do Seminário de Negócios em Maputo, capital
de Moçambique, e a todo povo daquele continente do
avanço da tecnologia brasileira de produção que, aliado
a políticas mais apropriadas de exploração da terra e
dos recursos naturais, são fatores que contribuem para
uma solução mais avançada do agronegócio brasileiro.
Eu fiquei impressionado com a pujança e com o
desenvolvimento da África do Sul, que é o país mais
desenvolvido hoje de todo o continente africano. Fiquei
impressionado também com a organização dos órgãos
públicos de Moçambique, com uma boa estrutura administrativa, mas ainda com algumas deficiências, principalmente na área rural. Na área rural, vivem 70% de
21 milhões de moçambicanos – 70%! ‑, diferentemente
do Brasil e da maioria dos países do mundo, onde a
grande maioria da população está concentrada nos
centros urbanos. Lá, em Moçambique, apenas 30%
estão nos centros urbanos e 70%, na área rural, com
muita dificuldade, com falta de tecnologia e de equipamentos. O Brasil poderá, através da Embrapa, através
do Ministério da Agricultura, ajudar na orientação e na
transferência de tecnologia para que aquela população
rural de Moçambique possa prosperar, assim como os
nossos produtores aqui no Brasil estão prosperando.
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O Brasil ocupa hoje 4% da área agricultável apenas com o plantio de grãos, graças a novas técnicas de
produção. Os especialistas projetam uma duplicação da
produção em poucos anos. Os especialistas projetam
uma duplicação da produção em poucos anos. Porém,
enquanto a produção duplica, a área plantada se expande em níveis bem modestos. Por quê? Em função
das tecnologias, das novas tecnologias desenvolvidas
pela Embrapa, pelos institutos, pelas empresas de
pesquisa de alguns Estados. Então, a nossa produção
está se expandindo com a necessidade de aumentar
pouco a área plantada.
E é essa tecnologia que temos de levar para os
países irmãos do continente africano, como esses que
estou citando aqui.
E não é só isso, Sr. Presidente. Há quem argumente que o segredo do sucesso brasileiro se ancora
no modelo original de configuração das terras produtivas. Afinal de contas, o País contabiliza quase cinco
milhões de propriedades rurais, dois terços das quais
dispondo de áreas com menos de 20 hectares.
Vejam só a importância da produção dos nossos
pequenos agricultores, a verdadeira agricultura familiar.
E mais: o mais impressionante é que cerca de 80%
desse total sequer possui 50 hectares. É por isso que
eu defendo com muita ênfase, com muita força, a aprovação do Código Florestal Brasileiro da forma que veio
da Câmara. Vamos dar essa oportunidade aos nossos
pequenos agricultores de continuarem sobrevivendo
na área rural. Se grande parte desses produtores tem
apenas 20 hectares e cerca de 80% sequer possuem
50 hectares, imaginem a injustiça que estaríamos cometendo se tivéssemos de obrigar esses produtores de
20 hectares, de 50 hectares, que abriram as suas terras
em uma legislação anterior, a agora preservar 80% dessas pequenas propriedades. Isso não tem cabimento.
É por isso que teu tenho um projeto aqui no Senado e defendo a liberação das áreas consolidadas,
é claro, observando as APPs, as Áreas de Proteção
Permanente, as margens dos rios, as nascentes, as
encostas onde possam dar muita erosão, mas deixando o nosso produtor trabalhar.
É como falava o Presidente Lula na campanha
do segundo mandato: “Deixe o homem trabalhar!” Então, vamos deixar os nossos produtores, os nossos
pequenos agricultores trabalharem em paz em suas
propriedades.
Em outras palavras, 95% da agricultura são feitos em pequenas propriedades; 95% dela são feitos
em propriedades de até pouco mais de 50 hectares,
sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do País.
A agricultura do Brasil tem insistentemente ocupado as páginas nobres da imprensa internacional, e
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hoje atravessa uma das fases mais produtivas de sua
história, com tendências de melhora, com certeza absoluta, com tendências de melhora.
No caso específico do Estado de Rondônia, caracterizado por vigoroso ímpeto de desenvolvimento,
faço sempre questão de ressaltar as condições extremamente favoráveis à integração de seu setor produtivo
às oportunidades de negócios que hoje se apresentam
na economia mundial.
A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia – Fiero, presente ao evento no continente africano,
coerente com o seu lema “Abrindo fronteiras, fechando
negócios”, integra também a Ação Pró-Amazônia, responsável pelo Projeto Norte Competitivo, consciente
de que essa é mais uma ação em favor da indústria. Lá
estava o Presidente Denis Baú, estavam os seus diretores; tinha em torno de 20 produtores, empresários do
meu Estado, mais de 40 empresários de todo o Brasil,
expondo e visitando essas feiras no continente africano.
A Ação Pró-Amazônia, uma associação que reúne as nove federações das indústrias dos Estados
da Amazônia Legal, inclusive o Estado do Tocantins,
representado pelo Presidente desta sessão, com o
objetivo principal de promover a integração das entidades que a compõem em busca do desenvolvimento
socioeconômico da Região Amazônica.
Uma iniciativa de grande relevância coordenada pela Ação Pró-Amazônia, neste caso, em parceria
com a Confederação Nacional da Indústria – CNI, é o
Projeto Norte Competitivo, idealizado para melhorar a
infraestrutura logística da região.
Ouvi, ainda há pouco, o Senador Anibal, do Estado do Acre, falando sobre a rodovia Bioceânica, que
deve ser inaugurada em breve pela Presidente Dilma e
pelo Presidente do Peru. Tive oportunidade, por duas
vezes, em expedição ao Peru e ao Chile, inclusive por
terra, de visitar as obras dessa rodovia, que hoje está
praticamente pronta, faltando duas pontes que poderão
e devem ser construídas bem breve no rio Madre de
Dios, lá no Peru, e no rio Madeira, na divisa do Estado
de Rondônia com o Acre. De forma que essa rodovia
vai trazer desenvolvimento para a Região Amazônica
também, dando possibilidade de exportação pelos
portos do Peru e do Chile principalmente para os países asiáticos, obra essa que, com certeza, vai trazer
desenvolvimento para todo o Brasil.
Na infraestrutura, podemos destacar a construção da ferrovia Transcontinental, mais uma obra que
vai cortar também todo o Norte. Já passou pelo Tocantins; está chegando ao Mato Grosso; vai atravessar Rondônia até o Estado do Acre, lá no Cruzeiro do
Sul, Boqueirão da Esperança, entrando no Peru e indo
para os portos peruanos também. Uma obra de lon-
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go prazo – assim como foi a rodovia Bioceânica, nós
chegamos ao seu final –, a ferrovia Transcontinental
um dia também vai chegar ao seu final, dando essa
oportunidade de transporte por via ferroviária para os
portos peruanos e chilenos.
Trata-se de uma obra de elevada importância econômica e estratégica, que irá percorrer praticamente
todo o território pátrio, ligando os portos brasileiros aos
peruanos, do Oceano Atlântico ao Pacífico, gerando
enorme economia em fretes internacionais. Saindo do
norte fluminense, os trilhos cortarão os Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia,
indo até o Acre.
A ferrovia Transcontinental é uma obra capaz de
aprimorar a logística de transporte no País, desafogando o tráfego de caminhões em muitas estradas brasileiras, unindo diversos Estados da Federação, aproximando-nos das grandes rotas marítimas internacionais
e favorecendo, ainda, a integração sul-americana.
No dia de hoje, quando retornamos do período
de recesso desta Casa, nós nos deparamos com a
crise que envolve o Ministério dos Transportes. E precisamos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
a normalidade seja retomada, o mais rápido possível,
para a continuidade das obras da maior importância
para o Brasil e para os preparativos para a Copa do
Mundo e das Olimpíadas, que se aproximam.
Nós não podemos permitir que um País deste
tamanho possa ficar paralisado com as suas obras
de infraestrutura.
Então, faço aqui um apelo desta tribuna à Presidente da República, ao Ministro dos Transportes,
que conheço muito bem, é um homem sério e capaz,
Dr. Paulo Sérgio Passos, que já ocupou o Ministério
por várias vezes. Eu tenho certeza de que ele vai dar
conta de remontar a equipe do Ministério dos Transportes, do Dnit Nacional, do nosso departamento de
infraestrurtura rodoviária, para dar prosseguimento o
mais rápido possível às obras importantes deste País.
Também destaquei na África do Sul o desempenho espetacular da Zona Franca de Manaus, idealizada
e estabelecida área de livre comércio de importação
e exportação, similar aos demais portos existentes no
mundo, dotada de incentivos especiais que, comprovadamente, tornar-se-ão imprescindíveis para criar, no
interior da Amazônia, um centro comercial, industrial
e agropecuário, bem como as ZPEs.
Em Rondônia, estamos implantando as Zonas de
Processamento de Exportações, ZPEs, que são distritos
industriais incentivados, nas quais as empresas instaladas contarão com suspensão de impostos, liberdade
cambial e procedimentos administrativos simplificados.
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São os instrumentos mais utilizados no mundo
para atrair investimentos estrangeiros voltados para
as exportações, criação de empregos, corrigir desigualdades regionais.
O Polo Industrial de Manaus, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, é uma prova real disso que estou
falando. Lá, tirou a pressão ambiental.
Por que o Estado do Amazonas preserva 98% das
suas florestas? O maior Estado do mundo, e o maior
Estado brasileiro, lógico, é o maior do mundo, preserva 98% das suas florestas. Por quê? Porque criou um
grande polo industrial, com mais de 400 indústrias, que
acabou atraindo a sua população para o centro urbano
de Manaus e, assim, preservando o meio ambiente.
É isso que temos que fazer nas outras capitais da
Amazônia. Em Palmas, no Tocantins; em Porto Velho, em
Rondônia; em Rio Branco, já está saindo lá, não é bem
Rio Branco, mas é um Município a 30 quilômetros, fica
praticamente na Grande Rio Branco; em Boa Vista, em
Roraima; em Macapá, no Amapá, em todas as outras
capitais do Norte do Brasil, para tirar a pressão ambiental também. Estruturar os nossos polos, os nossos
parques industriais para gerar emprego e gerar renda.
É por isso que estou defendendo a implantação
das ZPEs, das Zonas de Processamento de Exportação. Na China, tem centenas delas. Se não me falha
a memória, são seiscentas. Em torno de seiscentas
Zonas de Processamento de Exportação.
Por que a China está ganhando o mundo? A
China está dominando o mundo na área de exportação, de produção de produtos e de exportação com
competitividade por causa das ZPEs, das Zonas de
Processamento, que proliferaram em toda a China. E
está se dando bem. É a economia que mais cresce no
mundo hoje é a China.
Por isso eu defendo, para Rondônia, essas Zonas de Processamento de Exportação. Primeiro, em
Porto Velho; depois, em Guajará-Mirim, em Ji-Paraná,
em Vilhena, também distribuindo em umas quatro ou
cinco regiões do Estado para também tirar essa pressão ambiental e poder gerar emprego e gerar renda
para a nossa população.
Então, encerro aqui a minha fala, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, dizendo, mais uma vez, da minha
felicidade de poder ter representado o Senado Federal
nessas feiras internacionais, em Joanesburgo, na África
do Sul, em Maputo, em Moçambique, em Angola, na
África, e pretendo, assim que tiver outra oportunidade,
visitar outros países africanos. Fiquei encantado com
a garra, com a determinação daquele povo que tanto
sofreu, que foi colonizado, assim como nós, que se
libertou mais tarde que o Brasil, mas que está dando
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uma prova de competência para poder se reerguer e
dar melhores condições de vida ao seu povo.
Um grande abraço e muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senador Raupp, por ter mencionado o nome do nosso querido Estado do Tocantins.
Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o Senador Romero Jucá. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência designa o Senador Alvaro Dias para integrar, como suplente, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, nos termos do Ofício
nº 152, de 2011, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o ofício:
OFÍCIO Nº 152/11-GLPSDB
Brasília, 1º de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Alvaro Dias para integrar, como suplente, a Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária, em vaga destinada ao
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº
90/2011, de 22 de julho de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, que informa sua impossibilidade de realizar
visita a Estocolmo, Suécia, autorizada por meio do
Requerimento nº 908, de 2011, de Sua Excelência,
aprovado em Sessão Plenária de 14 de julho do corrente ano.
É o seguinte o ofício
OFÍCIO Nº 90/2011
Brasília, 22 de julho de 2011
Senhor Presidente,
Informo a V.Exª que motivos imperiosos a minha
vontade me impossibilitam de viajar, juntamente com
delegação do Ministério das Comunicações, para Estocolmo – Suécia, no próximo dia 24 de julho corrente, de acordo com Ofício nº 89/2011 de meu gabinete,
enviado à essa Presidência.
Atenciosamente, – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
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246 e 249 de 2011, do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, comunicando a declaração em
caráter terminativo pela prejudicialidade dos Projetos
de Lei do Senado nº 360 e 538, de 2007.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – As matérias serão incluídas em Ordem
do Dia oportunamente, a fim de serem declaradas
prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs

Agosto de 2011

247, 248, e 250, de 2011, do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 77, de 2008; 319, de 2010 e 318, de 2009, respectivamente.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com referência aos Ofícios nºs 247,
248 e 250, de 2011, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 77,
de 2011, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2009.
É o seguinte o ofício:
OF. Nº 77/2011/CMA
Brasília, 7 de julho de 2011
Assunto: Decisão terminativa – PLC nº 35, de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em reunião realizada em
7 de julho de 2011, aprovou, com as Emendas nºs 1,
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2, e 3-CMA, em decisão terminativa, o Projeto de Lei
da Câmara nº 35, de 2009, que “obriga o fornecedor
de produto cultural pela internet a tornar disponível a
venda de meia-entrada por esse veículo”.
Atenciosamente, – Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com referência ao Ofício nº 77, 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 (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 710,
de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº
S/5, de 2011.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que foram publicados, no Diário do Senado Federal
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do dia 19 de julho do corrente, os seguintes pareceres
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização:
– Parecer nº 29, de 2011-CN, concluindo pelo arquivamento das seguintes matérias, referentes às
Demonstrações Financeiras do Banco Central
do Brasil, exercício de 2009:
– AVN 21/2009: Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil, referentes ao 1º Trimestre
de 2009;
– AVN 40/2009: Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil, referentes ao 1º Semestre
de 2009; e
– AVN 51/2009: Demonstrações Financeiras do Banco Central do Brasil, referentes ao 3º Trimestre
de 2009;
– AVN 5/2010: Demonstrações Financeiras do Banco
Central do Brasil, referentes ao exercício de 2009;
– Parecer nº 30, de 2011-CN, concluindo pela adoção
constante da Nota Jurídica PGBC-527/2011, da
Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil,
e pelo arquivamento das seguintes matérias referentes aos relatórios sobre as operações de
redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco
Central do Brasil, exercício de 2010:
– AVN 12/2010: Relatório sobre as operações de
redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil, referente ao 1º trimestre
de 2010;
– AVN 18/2010: Relatório sobre as operações de
redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco Central do Brasil, referente ao 2º trimestre
de 2010;
– AVN 34/2010: Relatório sobre as operações de redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco
Central do Brasil, referente ao 3º trimestre de
2010; e
– AVN 3/2011: Relatório sobre as operações de redesconto e empréstimo realizadas pelo Banco
Central do Brasil, referente ao 4º trimestre de
2010.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Requerimento nº 243, de 2008, vai
ao Arquivo, tendo em vista que, quando de sua aprovação, o objeto ali contido já havia sido contemplado
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que, tendo em vista a realização de Sessão Solene do
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Congresso Nacional em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 7 de junho, encaminha
o Requerimento nº 427, de 2011, ao Arquivo, por já
ter sido atendido o seu objetivo.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Encerrou-se, no último dia 15 de julho
do corrente, o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2011 (nº
7.625/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
6ª Região (PE), cria Varas do Trabalho com sua
jurisdição e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2011 (nº
7.574/2010, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (GO), cria Varas do Trabalho em sua
jurisdição e dá outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2011 (nº
7.576/2010, 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 20ª Região
(SE) e dá outras providências.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que os Requerimentos nºs 606, de 2007, e 191, de
2010, de Informações, vão ao arquivo, tendo em vista
que os Projetos de Lei do Senado nºs 328, de 2003,
e 300, de 2008, objetos desses Requerimentos, respectivamente, foram arquivados ao final da Legislatura
nos termos do art. 332, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 68,
de 2011 (nº 218/2011, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as
características das operações de crédito analisadas
no âmbito daquela Pasta, no mês de junho de 2011,
a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Aviso nº 68, de 2011, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu o Aviso nº 69,
de 2011 (nº 77/2011, na origem), do Banco Central do
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Brasil, que encaminha, em atendimento ao disposto na
Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões
do real referente ao segundo trimestre de 2011, as
razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Aviso nº 69, de 2011, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica que foi autuado como Processo Administrativo nº 016131/10-0,
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o Aviso nº 929, de 2010, na origem, do Tribunal de
Contas da União.
O Aviso nº 929, de 2010, na origem, vai à publicação.
É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Sobre a mesa projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 431, DE 2011
Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para permitir o pagamento de despesas com recursos antecipados pelo executor de convênios ou outros instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e
entidades da Administração Pública, com
posterior ressarcimento pela entidade ou
órgão repassador.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 116. ...............................................
...............................................................
§ 7º Assinado o convênio, é facultado ao
executor depositar recursos em conta específica do convênio para pagamento das despesas dele decorrentes, com posterior ressarcimento ao executor mediante saque de
recursos depositados pela entidade ou órgão
repassador.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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das obras e programas, sendo posteriormente ressarcidos quando da efetiva transferência de recursos
federais ou estaduais para a conta corrente específica do convênio.
Ressalto que, além do ganho de produtividade e
agilidade, ao se dar início imediato a um convênio já
aprovado, há total segurança quanto à transparência
no uso dos recursos. Isso porque todos os débitos e
créditos serão feitos na conta corrente específica do
convênio, permitindo-se uma fácil auditoria dos valores antecipados e de seus respectivos ressarcimentos.
Frente à importância da iniciativa para todos os
Municípios do País, conclamo os ilustres pares a apoiar
a presente iniciativa. – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Mensagem de veto
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Justificação
É bastante conhecido o fato de que os convênios
e contratos de repasse firmados entre entes federados,
em especial entre a União e os Municípios, constituem
operações que demandam muitos tramites operacionais. Some-se a isso o fato de que há grande volume
de operações, e de que essas estão centralizadas em
instituições financeiras federais, em especial a Caixa
Econômica Federal. O resultado é um grande congestionamento e demora na liberação de recursos federais
relativos a convênios e contratos de repasse. Muitos
desses acabam sendo inscritos em restos a pagar e
nem mesmo nos exercícios seguintes os recursos são
liberados.
Na outra ponta da operação estão os Municípios, com os planos de ação e projetos prontos, com
a reserva de recursos para contrapartida e, sobretudo,
com a expectativa da população para a realização de
obras e programas. Tudo isso se perde pela demora
na liberação dos recursos.
O que ora proponho é a possibilidade de, uma
vez assinado o convênio, os Municípios poderem
antecipar recursos próprios para início da execução

SEÇÃO I
Dos Princípios
Art. 1o .................................................................
....................................................................................
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei,
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos
e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano
de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I – identificação do objeto a ser executado;
II – metas a serem atingidas;
III – etapas ou fases de execução;
IV – plano de aplicação dos recursos financeiros;
V – cronograma de desembolso;
VI – previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
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VII – se o ajuste compreender obra ou serviço
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades
ocorrentes:
I – quando não tiver havido comprovação da boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública;
II – quando verificado desvio de finalidade na
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III – quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
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do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
Art. 117. ..............................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 432, DE 2011
Altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, e a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro
de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras
providências, para estimular a adoção de
medidas voltadas para o amortecimento
e a retenção das águas pluviais em áreas
urbanas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º....................................................
§ 1º O plano diretor definirá, para cada
zona em que se divida o território do Município,
os usos permitidos e os índices urbanísticos
de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas
e máximas de lotes, os coeficientes máximos
de aproveitamento e os percentuais máximos
de impermeabilização do solo e do excedente
percentual máximo de chuvas que poderá ser
carreado para a rede pública..” (NR)
“Art. 7º....................................................
........................................................................
IV – as faixas sanitárias do terreno e os
dispositivos necessários para amortecimento
e retenção das águas pluviais e as faixas não
edificáveis;
..................................................... ” (NR)
Art. 2º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 9º....................................................
........................................................................
VIII – disciplinar a implantação obrigatória de sistemas de captação e retenção
de águas pluviais em cada lote urbano, para
reduzir sua velocidade de escoamento para
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as bacias hidrográficas urbanas, controlar a
ocorrência de inundações e contribuir para
a redução do consumo da água potável tratada.” (NR)
“Art. 59-A. Na ausência de disciplina do
disposto no inciso VIII do art. 9º desta Lei pelo
titular do serviço de drenagem e manejo das
águas pluviais urbanas, os sistemas de captação de águas pluviais no interior de cada lote
deverão ser capazes de retê-las por no mínimo uma hora antes que sejam despejadas na
rede pública de drenagem.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A drenagem de águas pluviais em áreas urbanas é uma das políticas públicas mais negligenciadas
em nosso País. Se na área rural o solo é capaz de
absorver sem maiores problemas a água das chuvas,
o mesmo não ocorre nas cidades, onde a impermeabilização do solo exige um sistema de manejo das
águas pluviais.
Embora se trate de matéria de competência
local, há normas federais sobre o assunto, que se
fundamentam na competência da União para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano e para
legislar sobre direito urbanístico (arts. 21, XX, e 24,
I, da Constituição).
A Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, incluiu
os equipamentos urbanos de escoamento das águas
pluviais entre os componentes da infraestrutura básica dos parcelamentos, inclusive quando situados
em zonas de interesse social (art. 2º, §§ 5º e 6º), e
proibiu a ocupação de terrenos alagadiços e sujeitos
a inundações (art. 3º, parágrafo único, I). Além disso,
todo projeto de loteamento deve respeitar diretrizes
da administração local que indicam as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas
pluviais (art. 7º, IV).
A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, tratou a drenagem urbana como um componente dessa política, ao lado do abastecimento de
água potável, do esgotamento sanitário e do manejo
de resíduos sólidos.
A drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas foram definidos como o conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
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tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (art. 3º, I, “d”).
Estabeleceu-se como princípio de prestação dos
serviços de saneamento básico a “disponibilidade, em
todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e
de manejo das águas pluviais adequados à saúde
pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado” (art. 2º, IV) e como diretriz econômica
a sustentabilidade econômico-financeira, mediante a
cobrança de taxa pelo serviço de drenagem, levando-se em conta, em cada lote urbano, o grau de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou retenção de água da chuva (arts. 29, III,
e 36). Além disso, a drenagem deverá ser abordada
nos planos de saneamento básico, cuja elaboração é
obrigatória (art. 9º, I).
A drenagem de águas pluviais não se faz apenas
por meio de seu escoamento por dutos públicos para
os corpos d’água. Se a água não for retida no interior
dos lotes ou amortecida em reservatórios, o volume
despejado nas vias públicas pode sobrecarregar o
sistema público de drenagem, gerando correntezas
que aumentam a erosão do solo e levando ao alagamento dos rios.
A presente proposição tem por objetivo estimular
a adoção pelos estados e municípios de medidas voltadas para a retenção e o amortecimento das águas
pluviais. Além de contribuir para a política de drenagem, essas medidas podem diminuir a demanda por
água tratada, uma vez que a água das chuvas pode
ser aproveitada para usos diversos do consumo humano, como a descarga de sanitários e a lavagem de
automóveis.
Por meio de alteração a ser feita na Lei nº 11.445,
de 2007, propomos que o poder local discipline a implantação obrigatória de sistemas de captação e retenção de águas pluviais em cada lote urbano. Enquanto
essas normas não forem editadas, prevalecerá norma
federal no sentido de que cada lote seja capaz de reter
as águas das chuvas por pelo menos uma hora antes
de despejá-las na rede pública.
Propomos, ainda, alterações na Lei nº 6.766, de
1979, para que o plano diretor estabeleça, ao lado dos
demais índices urbanísticos a serem observados na
ocupação de lotes, percentuais máximos de impermeabilização do solo e que as prefeituras determinem a
implantação de dispositivos de amortecimento e retenção das águas pluviais nos futuros loteamentos.
Contamos com o apoio de nossos pares para
essa iniciativa, que contribuirá para evitar tragédias
decorrentes de deslizamentos de terras e alagamentos, cada vez mais frequentes em nosso país. – Senadora Ana Rita.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979.
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo
Urbano e dá outras Providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º ................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2º O parcelamento do solo urbano poderá
ser feito mediante loteamento ou desmembramento,
observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1º Considera-se loteamento a subdivisão de gleba
em lotes destinados a edificação, com abertura de novas
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
§ 2º considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com
aproveitamento do sistema viário existente, desde que
não implique na abertura de novas vias e logradouros
públicos, nem no prolongamento, modificação ou amplicação dos já existentes.
§ 3º (VETADO)
§ 4º Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices
urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.
§ 5o A infra-estrutura básica dos parcelamentos
é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
§ 6º A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como
de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:
I – vias de circulação;
II – escoamento das águas pluviais;
III – rede para o abastecimento de água potável; e
IV – soluções para o esgotamento sanitário e
para a energia elétrica domiciliar.
Art. 3º Somente será admitido o parcelamento do
solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão
urbana ou de urbanização específica, assim definidas
pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
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I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar
o escoamento das águas;
II – em terrenos que tenham sido aterrados com
material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III – em terreno com declividade igual ou superior
a 30% (trinta por cento), salvo se atendidas exigências
específicas das autoridades competentes;
IV – em terrenos onde as condições geológicas
não aconselham a edificação;
V – em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias
suportáveis, até a sua correção.
CAPÍTULO II
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento
Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo
menos, aos seguintes requisitos:
I – as áreas destinadas a sistemas de circulação,
a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão
proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona
em que se situem.
II – os lotes terão área mínima de 125 m2 (cento
e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de
5 (cinco) metros, salvo quando a legislação estadual
ou municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar a urbanização específica
ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse
social, previamente aprovados pelos órgãos públicos
competentes;
III – ao longo das águas correntes e dormentes e
das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias,
será obrigatória a reserva de uma faixa não-edificável
de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores
exigências da legislação específica;
IV – as vias de loteamento deverão articular-se
com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
§ 1º A legislação municipal definirá, para cada
zona em que se dívida o território do Município, os usos
permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e
ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as
áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes
máximos de aproveitamento.
§ 2º Consideram-se comunitários os equipamentos
públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares.
§ 3o Se necessária, a reserva de faixa não-edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito
do respectivo licenciamento ambiental, observados
critérios e parâmetros que garantam a segurança da
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população e a proteção do meio ambiente, conforme
estabelecido nas normas técnicas pertinentes.
Art. 5º ................................................................
....................................................................................
Art. 7º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal
quando for o caso, indicará, nas plantas apresentadas
junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes
de planejamento estadual e municipal:
I – as ruas ou estradas existentes ou projetadas,
que compõem o sistema viário da cidade e do Município relacionadas com o loteamento pretendido e a
serem respeitadas;
II – o traçado básico do sistema viário principal;
III – a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das
áreas livres de uso público;
IV – as faixas sanitárias do terreno necessárias
ao escoamento das águas pluviais e as faixas não
edificáveis;
V – a zona ou zonas de uso predominante da
área, com indicação dos usos compatíveis.
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos.
Art. 8º.................................................................
....................................................................................
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007
Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993,
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1o .................................................................
....................................................................................
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – saneamento básico: conjunto de serviços,
infra-estruturas e instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos
instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, tratamento e disposição final
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adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações
prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para
o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
II – gestão associada: associação voluntária de
entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição Federal;
III – universalização: ampliação progressiva do
acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico;
IV – controle social: conjunto de mecanismos e
procedimentos que garantem à sociedade informações,
representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico;
V – (VETADO);
VI – prestação regionalizada: aquela em que um
único prestador atende a 2 (dois) ou mais titulares;
VII – subsídios: instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao
saneamento básico, especialmente para populações
e localidades de baixa renda;
VIII – localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias,
assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
§ 1o (VETADO).
§ 2o (VETADO).
§ 3o (VETADO).
Art. 4o .................................................................
....................................................................................
Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo,
para tanto:
I – elaborar os planos de saneamento básico,
nos termos desta Lei;
II – prestar diretamente ou autorizar a delegação
dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos
de sua atuação;
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III – adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive quanto ao
volume mínimo per capita de água para abastecimento
público, observadas as normas nacionais relativas à
potabilidade da água;
IV – fixar os direitos e os deveres dos usuários;
V – estabelecer mecanismos de controle social,
nos termos do inciso IV do caput do art. 3o desta Lei;
VI – estabelecer sistema de informações sobre
os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento;
VII – intervir e retomar a operação dos serviços
delegados, por indicação da entidade reguladora, nos
casos e condições previstos em lei e nos documentos
contratuais.
Art. 10.................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Dos Aspectos Econômicos e Sociais
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento
básico terão a sustentabilidade econômico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I – de abastecimento de água e esgotamento
sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e
outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos
conjuntamente;
II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou de suas atividades;
III – de manejo de águas pluviais urbanas: na
forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades.
§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do
caput deste artigo, a instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico
observará as seguintes diretrizes:
I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III – geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento
das metas e objetivos do serviço;
IV – inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V – recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
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VI – remuneração adequada do capital investido
pelos prestadores dos serviços;
VII – estímulo ao uso de tecnologias modernas
e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação
dos serviços;
VIII – incentivo à eficiência dos prestadores dos
serviços.
§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários e
não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
Art. 30. ................................................................
....................................................................................
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os
percentuais de impermeabilização e a existência de
dispositivos de amortecimento ou de retenção de água
de chuva, bem como poderá considerar:
I – o nível de renda da população da área atendida;
II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.
Art. 37. ................................................................
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO II
Da União
Art. 21. Compete à União:
I – .......................................................................
....................................................................................
XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
XXI – ..................................................................
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
II – ......................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – decisão terminativa.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 36, DE 2011
Modifica a denominação da Ala Senador Filinto Müller para Ala Senador Luiz
Carlos Prestes.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Altere-se a denominação, nas instalações
do Senado Federal, da Ala Senador Filinto Müller, para
Ala Senador Luiz Carlos Prestes.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
No momento em que o Brasil se empenha em esclarecer os fatos obscuros que mancham a História da
Democracia no País, julgamos oportuno que o Senado
Federal, firme baluarte da luta pela construção da Democracia, honre uma figura desta Casa que, além de
ser um denodado lutador pelas causas da liberdade e
da justiça social em favor do povo brasileiro, é exemplo
de luta para as novas gerações.
Nascido em Porto Alegre em 1898, formou-se
em Engenharia Militar pela então Academia Militar de
Realengo, no Rio de Janeiro, em 1919. Em 1924, já
Capitão, rebelou-se contra as oligarquias dominantes
da Primeira República, e comandou os Rebeldes da
Região Missioneira do Rio Grande do Sul, baseado
em Santo Ângelo, deslocou-se para Foz do Iguaçu e,
juntando-se aos Rebeldes Paulistas comandados por
Miguel Costa, constituiu o Contingente Rebelde denominado Coluna Miguel Costa Prestes, em cujo Comando
ganhou o apelido de “Cavaleiro da Esperança”, tendo
o contingente rebelde ficado historicamente conhecido
como “Coluna Prestes”.
Retornou clandestinamente a Porto Alegre em
1930, quando após dois encontros com Getúlio Vargas
foi convidado para assumir o Comando Militar do movimento rebelde que se tornaria vitorioso. Considerando
a aliança entre os quadros do “Movimenta Tenentista”,
ao qual pertencera, construídas com dissidências das
oligarquias agrárias, retrógradas e antipovo, Luiz Carlos Prestes recusou o Comando.
Em 1934 incorporou-se à Aliança Nacional Libertadora, movimento libertário, de cunho antifascista
e antiimperialista, constituído por remanescentes do
tenentismo – socialistas e comunistas, com o objetivo
de derrubar o Governo Vargas.
Derrotado pelas forças do governo foi preso e
torturado, tendo sua esposa, Olga Benário – judia alemã de nascimento, ter sido deportada grávida para a
Alemanha de Hitler, onde foi assassinada em um cam-
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po de concentração durante o holocausto promovido
pelos nazistas.
Com o fim do Estado Novo foi anistiado, elegendo-se Senador pelo Partido Comunista (38ª legislatura),
liderando uma bancada de 14 Deputados Federais
durante a Constituinte de 1946. Com o partido declarado ilegal, teve seu mandato cassado em função da
perseguição imposta aos brasileiros comunistas.
Retornou, então, à clandestinidade de onde só
saiu efetivamente em 1979, quando deixou o PCB e
ingressou no PDT, mantendo sua militância antiimperialista, em defesa do proletariado, e dos excluídos
até aos 92 anos de idade, quando faleceu no Rio de
Janeiro, encerrando uma trajetória de coerência na
luta por uma sociedade mais justa e mais humana e,
principalmente, mais igualitária para os mais fracos e
mais oprimidos.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– nº 263, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2011
(nº 5.915/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a
criação das Funções Comissionadas do FNDE
– FCFNDE; cria, no âmbito do Poder Executivo
Federal, cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS, a serem
alocados no Ministério da Educação, no Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE e na Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior – CAPES; altera
o Anexo II da Lei nº 11.526, de 4 de outubro de
2007; e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 12.443, de 2011;
– nº 264, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 68, de 2010
(nº 3.551/2008, na Casa de origem, do Deputado
Armando Abílio), que denomina Viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz o viaduto localizado na BR-230, no cruzamento com a Avenida
Tancredo Neves, na cidade de João Pessoa, no
Estado da Paraíba, sancionado e transformado
na Lei nº 12.444, de 2011;
– nº 265, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2010
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(nº 4.262/2008, na Casa de origem, do Deputado
Gilmar Machado), que denomina Viaduto Arnaldo
Borges Pereira o viaduto localizado no cruzamento
entre as Rodovias BR-050/365/452 e a Rodovia
Municipal 030, no anel viário norte da cidade de
Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, sancionado e transformado na Lei nº 12.445, de 2011;
– nº 266, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2010 (nº
5.488/2009, na Casa de origem, do Deputado Paulo
Rocha), que inscreve o nome de Júlio Cezar Ribeiro
de Souza no Livro dos Heróis da Pátria, sancionado
e transformado na Lei nº 12.446, de 2011;
– nº 267, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2010
(nº 6.350/2009, na Casa de origem, da Deputada
Perpétua Almeida), que inscreve o nome do grupo Seringueiros Soldados da Borracha no Livro
dos Heróis da Pátria, sancionado e transformado
na Lei nº 12.447, de 2011;
– nº 269, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 252, de 2009
(nº 2.247/2007, na Casa de origem, do Deputado Pompeo de Mattos), que declara o ator Paulo
Autran Patrono do Teatro Brasileiro, sancionado
e transformado na Lei nº 12.449, de 2011; e
– nº 270, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 260, de 2009 (nº
3.071/2008, na Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que denomina a BR-363, localizada
em Fernando de Noronha, no Estado de Pernambuco, Rodovia Miguel Arraes de Alencar, sancionado
e transformado na Lei nº 12.450, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– nº 268, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 248, de 2009 (nº
2.126/2007, na Casa de Origem, da Deputada
Tonha Magalhães) que altera a denominação do
Porto de Aratu, no Estado da Bahia, para Porto
de Aratu-Candeias, sancionado e transformado
na Lei nº 12.448, de 2011;
– nº 277, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2010
(nº 4.198/2008, na Casa de Origem, do Deputado Manoel Junior) que denomina “Viaduto Major
Ciraulo” o viaduto localizado no km 83 da BR101 – Rodovia Translitorânea -, no Município de
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Bayeux, Estado da Paraíba, sancionado e transformado na Lei nº 12.451, de 2011;
– nº 281, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei do Senado nº 168, de 1999
(nº 7.127/2002, na Câmara dos Deputados) que
altera o art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o Código de Trânsito
Brasileiro”, de modo a disciplinar a habilitação de
condutores de combinações de veículos, sancionado e transformado na Lei nº 12.452, de 2011; e
– nº 282, de 2011, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2011 (proveniente da Medida Provisória nº 526, de 2011),
que constitui fonte de recursos adicional ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES; altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009; 12.409, de 25 de maio de 2011;
10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e 12.101, de
27 de novembro de 2009; dispõe sobre medidas de
suspensão temporária de exigências de regularidade fiscal; revoga dispositivo da Lei nº 12.385, de 3
de março de 2011; e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 12.453, de 2011.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente da República a Mensagem nº 67, de 2011-CN
(nº 276/2011, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do § 4º do art. 70 da Lei nº
12.309, de 9 de agosto de 2010, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao terceiro
bimestre de 2011.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 1º-8-2011
até 6-8 prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 21-8 prazo para apresentação de relatório;
até 26/8 prazo para apresentação de emendas ao
relatório; e
até 2-9 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 2 de agosto do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem
nº 68, de 2011-CN (nº 278, de 2011, na origem), encaminhando o Projeto de Lei nº 20, de 2011-CN, que
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em
favor do Ministério da Saúde e de Operações Oficiais
de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$
593.754.077,00 (quinhentos e noventa e três milhões,
setecentos e cinquenta e quatro mil, setenta e sete reais),
para reforço de dotações da Lei Orçamentária vigente”.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
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Leitura: 1º-8-2011
– até 6-8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos;
– até 14-8 prazo para apresentação de emendas;
– até 19-8 prazo para publicação e distribuição de
avulsos das emendas apresentadas; e
– até 3-9 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 2 de agosto do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência recebeu durante o recesso
parlamentar a Mensagem nº 284, de 2011, na origem,
da Senhora Presidente da República, que comunica
sua ausência do País, nos dias 27 e 28 de julho, para
realizar viagem oficial ao Peru.
A referida matéria foi anexada ao processado da
Mensagem nº 37, de 2011.
É a seguinte a mensagem:
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PTB
Gim Argello

João Vicente Claudino
*PSOL

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

Deputados
Titulares

Suplentes

MENSAGEM Nº 284

PT

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País nos dias 27 e 28 de julho de 2011, para realizar viagem oficial ao Peru.
Brasília, 26 de julho de 2011. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Senhora Presidente da República
adotou, em 26 de julho de 2011, e publicou, no dia
27 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
539, de 2011, que “Autoriza o Conselho Monetário
Nacional, para fins da política monetária e cambial,
a estabelecer condições específicas para negociação
de contratos de derivativos, altera o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, e os arts. 1º
e 2º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e dá
outras providências”.
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:

Paulo Teixeira
Arlindo Chinaglia
Henrique Eduardo Alves
Teresa Surita

Almeida Lima
Antônio Andrade

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

Osmar Júnior
Givaldo Carimbão
PSDB

Duarte Nogueira

Otavio Leite
PP

Nelson Meurer

José Otávio Germano
DEM

Antonio Carlos Magalhães Neto

Pauderney Avelino

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

George Hilton
PDT

Titulares

Suplentes

Giovanni Queiroz

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
Marcelo Crivella
Lindbergh Farias
Clésio Andrade
Cristovam Buarque
Lídice da Mata

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

Paulo Davim
Vital do Rêgo
Ana Amélia
Eduardo Braga

Bloco (PSDB/DEM)
Alvaro Dias
Demóstenes Torres

Henrique Fontana
Artur Bruno
PMDB

Senadores

Humberto Costa
Magno Malta
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda

31013

Aloysio Nunes Ferreira
Jayme Campos

André Figueiredo
Bloco (PV/PPS)

Sarney Filho

Rubens Bueno
*PSOL

Chico Alencar

Ivan Valente

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: 27-7-2011
– Designação da Comissão: 1º-8-2011(SF)
– Instalação da Comissão: 2-8-2011
– Emendas: até 6-8-2011 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 1º-8-2011 a 14-8-2011 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 14-8-2011
– Prazo na CD: de 15-8-2011 a 28-8-2011 (15º ao
28º dia)
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– Recebimento previsto no SF: 28-8-2011
– Prazo no SF: de 29-8-2011 a 11-9-2011 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 11-9-2011
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 12-9-2011 a 14-9-2011 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
15-9-2011 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 29-9-2011
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Agosto de 2011

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
nºs S/38 a 40 e 44 a 47, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados (nºs 175 a 177 e 181
a 184/2011, na Casa de origem), encaminhando as
Mensagens nºs 727 a 729, 733, 756 e 791, de 2010,
da Presidência da República, que comunicam a transferência de controle societário de concessionárias de
radiodifusão sonora.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Os Ofícios nºs S/38 a 40 e 44 a 47, de
2011, apensados aos processados dos respectivos Projetos de Decreto Legislativo, vão à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Senado Federal recebeu os Ofícios
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nºs S/41 a 43, de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara (nºs 178 a 180, de 2011, na Casa de origem),
encaminhando as Mensagens nºs 730 a 732, de 2010,
da Presidência da República, que comunicam a transferência de controle societário de concessionárias de
radiodifusão sonora.
São os seguintes os ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Os Ofícios nºs S/41 a 43, de 2011, vão
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu da Presidência do Tribunal de Contas da
União o Aviso nº 1.201-GP/TCU, de 2011, na origem,
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informando que foram constatados indícios de irregularidade grave nas obras que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 2 de agosto do corrente.
O Aviso vai 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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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/PSDB
– TO) – Esgotou-se, no último dia 15 de julho do corrente,
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2011 (nº
4.495/2008, na Casa de origem, do Deputado
Eduardo Cunha), que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Sommelier; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2011 (nº
3.232/2004, na Casa de origem, do Deputado
Confúcio Moura), que regulamenta a profissão
de taxista; altera a Lei nº 6.094, de 30 de agosto
de 1974; e dá outras providências.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, as matérias vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
439, de 7 de julho de 2011, do Ministro de Estado da
Ciência e Tecnologia, que encaminha informações em
resposta ao Requerimento nº 491, de 2011, do Senador Itamar Franco.
As informações foram juntadas ao processado
do Requerimento nº 491, de 2011, que vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, como todos sabemos, nesta década
presenciaremos grandes eventos esportivos internacionais no Brasil. Teremos a realização em nosso País
da Copa do Mundo de Futebol em 2014 e das Olimpíadas de Verão em 2016, na cidade do Rio de Janeiro.
De tal maneira é bastante oportuno ouvirmos o
que têm a dizer os Conselheiros do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do Comércio, haja
vista que no órgão encontraremos alguns dos principais especialistas do tema em nosso País.
A questão fundamental a respeito desses eventos foi feita pela conselheira Beatriz Helena Biancardini
Scvirer: “O Brasil, que, como todos sabemos, peca pelo
improviso, está preparado para executar um projeto
olímpico? Está havendo um planejamento unificado
de ações para que esse projeto aconteça?”
Por outro lado, a conselheira Carmen Fridman
Sirotsky, observou a necessidade de ser traçado um
panorama sobre o segmento de transportes no País,
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deixando-se bem claro de onde virão e para aonde
irão os recursos, de maneira a não existirem elefantes
brancos depois dos grandes eventós.
Outro problema levantado diz respeito à capacidade hoteleira e aos custos de hospedagem em razão
da quantidade limitada de leitos disponíveis. No caso
do Rio de Janeiro, há poucos pontos existentes para
a construção de novos hotéis.
Uma possível solução estaria no uso de navios
como hotéis durante essas grandes competições.
Por fim, um ponto importante diz respeito aos
benefícios que a Copa do Mundo e a Olimpíada trarão
ao Brasil. O conselheiro Orlando Machado Sobrinho
atentou para o fato de que o País deve ter planos para
suportar os custos de manutenção desses grandes
equipamentos esportivos depois de encerrados os
eventos esportivos.
São, pois, reflexões importantes na execução
das obras públicas necessárias aos grandes eventos
esportivos que o país abrigará nos próximos anos. A
partir delas o Governo e também o Legislativo têm ferramentas mais precisas para executar tais obras com
um custo menor, com qualidades mais ajustadas às
necessidades do Brasil.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Não havendo mais nenhum orador na
tarde de hoje, dou por encerrada esta sessão, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da
próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se
amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 528, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 18, de 2011, que altera
os valores constantes da tabela do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física e altera as
Leis nºs 11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, 9.656, de 3 de junho de
1998, e 10.480, de 2 de julho de 2002 (proveniente da Medida Provisória nº 528, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia 7-7-2011)
Relatora revisora: Senadora Vanessa
Grazziotin
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-52011)
Prazo final prorrogado: 7-8-2011
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 529, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 19, de 2011, que altera os
arts. 21 e 24 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, que dispõe sobre o Plano de Custeio da
Previdência Social, para estabelecer alíquota
diferenciada de contribuição para o microempreendedor individual e do segurado facultativo
sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua
residência, desde que pertencente a família de
baixa renda; altera arts 16, 29, 72 e 77 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
o Plano de Benefícios da Previdência Social,
para incluir o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental como dependente,
modificar a regra de cálculo do auxílio-doença
e determinar o pagamento do salário maternidade devido à empregada do microempreendedor individual diretamente pela Previdência
Social; altera o art. 20 e acrescenta o art. 21-A
à Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, Lei
Orgânica de Assistência Social, para alterar
regras do benefício de prestação continuada
da pessoa com deficiência; e acrescenta os §§
4º e 5º ao art. 968, da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, Código Civil, para estabelecer
tramite especial e simplificado para o processo de abertura, registro, alteração e baixa do
microempreendedor individual. (proveniente da
Medida Provisória nº 529, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia 13-72011)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 23-52011)
Prazo final prorrogado: 18.08.2011
3
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.
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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.
4
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
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.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
5
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.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 801, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 116, de 2010
(nº 29/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Bornhausen), que dispõe sobre a comu-
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nicação audiovisual de acesso condicionado;
altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437, de 28
de dezembro de 2006, 5.070, de 7 de julho de
1966, 8.977, de 6 de janeiro de 1995, e 9.472,
de 16 de julho de 1997; e dá outras providências.
(Pendente de emissão de pareceres da
CCJ, CAE, CE, CMA e CCT.)
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 180, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 180, de 2011 (apresentado como conclusão do Parecer nº 685, de
2011, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Francisco Dornelles),
que aprova a Programação Monetária para o
segundo trimestre de 2011.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 56, DE 2007
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 56, de 2007 (nº 3.933/2004,
na Casa de origem), que inclui a pesca industrial nas atividades vinculadas ao setor rural e
dá outras providências.
Parecer sob nº 534, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Flexa Ribeiro, favorável, com a Emenda nº 1-CRA de redação, que apresenta, com
voto vencido, da Senadora Marisa Serrano.
9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 3, DE 2010
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2010 (nº 2.057, de 2007, na Casa de
origem), que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações
criminosas; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
(Código de Processo Penal), a Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, e dá outras providências.
Parecer sob nº 231, de 2011, da Comissão Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação do vencido.
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(Relator no turno único: “ad hoc” Senador
Paulo Paim, CDH)
10
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 153, DE 2011
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
153, de 2011, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que
estabelece a obrigatoriedade da aprovação,
pelo Senado Federal, dos nomes dos escolhidos para titular de Aditância nas representações diplomáticas.
Parecer sob nº 592, de 2011, da Comissão Diretora, Relatora: Vanessa Grazziotin,
oferecendo a redação do vencido.
(Relator no turno único: Senador Gim
Argello, CRE)
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2007 (nº 7.711/2007,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que acresce o art. 19-A à Lei nº
9.807, de 13 de julho de 1999, que estabelece
normas para a organização e a manutenção de
programas especiais de proteção a vítimas e a
testemunhas ameaçadas, institui o Programa
Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção
de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à
investigação policial e ao processo criminal.
Parecer favorável, sob nº 1, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 102, de 2007 (no 3.129/2004,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Valverde), que altera o art. 6º da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.
Pareceres favoráveis, sob nos 364 e 365,
de 2011, das Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
Relator: Senador Cristovam Buarque; e de
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Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre
o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgão e entidades federais e dá outras
providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 32, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2011 (nº 7.621/2010,
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.
Parecer favorável, sob nº 548, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Taques.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 33, de 2011 (nº 7.623/2010,
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 4ª Região (RS)
e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 608, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro Simon.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2011 (nº 7.625/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição
do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região
(PE), cria Varas do Trabalho com sua jurisdição
e dá outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 671, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 36, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2011 (nº 7.574/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª
Região (GO), cria Varas do Trabalho em sua
jurisdição e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 672, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2011 (nº 7.576/2010,
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 20ª Região
(SE) e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 673, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Amorim.
19
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).
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 14, de 2007, do Senador
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Cristovam Buarque, que altera a Lei nº 9.394,
de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade
do ensino da Libras na educação infantil e no
ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276, de 2008 e
2.340, de 2009, da Comissão de Educação,
Cultura e Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CE (Substitutivo), que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as Emendas nº 2 e 3-Plen):
Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen, e pela aprovação da
Emenda nº 3-Plen, na forma de subemenda
que apresenta.
21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 220, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 220, de 2010, de iniciativa da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, que
altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da educação
nacional), para facultar a portadores de diploma de curso superior não titulados em nível de
pós-graduação o acesso ao magistério na educação superior, nas condições que especifica.
Parecer sob nº 525, de 2011, da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Paulo Bauer, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
22
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 122, de 2011 (nº
2.548/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República da Libéria,
celebrado em Monróvia, em 29 de maio de 2009.
Parecer favorável, sob nº 674, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relatora ad hoc: Senadora Ana
Amélia.
23
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
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Federal, Goiás e Minas Gerais, para, no prazo
de cento e vinte dias, promover amplo debate
e propor medidas concretas para o combate à
violência no Distrito Federal e Entorno.
24
REQUERIMENTO Nº 756, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques,
solicitando a constituição de uma Comissão
composta por sete juristas para, no prazo de
cento e oitenta dias, elaborar projeto de Código
Penal adequado aos ditames da Constituição
de 1988 e às novas exigências de uma sociedade complexa e de risco.
25
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 760, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (altera
o Código Florestal).
26
REQUERIMENTO Nº 777, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 777, de 2011, do Senador Ciro Nogueira, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 142, de 2008, com o Projeto de
Lei do Senado nº 195, de 2011, por regularem
matéria correlata (adaptação de veículos automotores para pessoas com deficiência física).
27
REQUERIMENTO Nº 778, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 778, de 2011, do Senador Antonio
Carlos Valadares, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2009,
além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (altera o
Estatuto da Cidade).
28
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 784, de 2011, do Senador Wellington
Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 264, de 2010, além das Comis-
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sões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária (equoterapia para pessoa
com deficiência).
29
REQUERIMENTO Nº 785, DE 2011
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2011, por regularem matérias correlatas (rateio
e ressarcimento ao SUS dos recursos oriundos do DPVAT).
34
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 785, de 2011, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 264, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 836, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 2010, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (ausência do trabalhador que necessite
acompanhar filho enfermo).

30
REQUERIMENTO Nº 812, DE 2011

35
REQUERIMENTO Nº 837, DE 2011

Votação, em turno único, do Requerimento nº 812, de 2011, do Senador Vital do Rêgo,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (criação do Fundo Nacinal de
Proteção dos Recursos Hídricos).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 837, de 2011, do Senador Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 7, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (profissão de Bombeiro Civil).

31
REQUERIMENTO Nº 828, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 828, de 2011, do Senador Vital do Rêgo,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 541, de 2007, com os Projetos de Lei do Senado nºs 16, de 2009; 65 e
99, de 2010, que já se encontram apensados,
por regularem matérias correlatas (programas
governamentais para áreas urbanas de risco).
32
REQUERIMENTO Nº 829, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 829, de 2011, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 420, de 2005; 315 e 316, de 2008,
que tramitam em conjunto, além das Comissões constantes dos despachos iniciais, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(restrições ao uso de produtos de tabaco).
33
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 835, de 2011, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 16, de 2008, e 340, de

36
REQUERIMENTO Nº 837-A, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 837-A, de 2011, do Senador Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 7, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
37
REQUERIMENTO Nº 838, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 838, de 2011, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando voto de aplauso e louvor ao Dr. José Graziano da Silva, por haver sido eleito para o cargo
de Diretor-Geral da Organização das Nações
Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAO.
38
REQUERIMENTO Nº 846, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 846, de 2011, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 510, de 2009, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 4, 589 e 590, de 2007;
174, 181, 240, 449 e 463, de 2008; 45, 277,
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305, 347 e 380, de 2009; 160 e 197, de 2010,
a fim de que tenha tramitação autônoma (redução do IPI sobre reciclagem).
39
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222,
§ 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 909, de 2011, de iniciativa da Comissão

Terça-feira 2

31031

de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de aplauso à República Francesa, por sua data nacional, 14 de julho, cuja
origem é a queda da Bastilha.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Muito obrigado.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 48
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**
Bloco-PDT - Zeze Perrella** (S)

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-PR - Alfredo Nascimento*
Bloco-PMDB - Eduardo Braga**
Bloco-PC DO B - Vanessa Grazziotin**

Paraná

Bloco-PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PMDB - Roberto Requião**
Bloco-PMDB - Sérgio Souza** (S)

Acre

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

Mato Grosso do Sul

Bloco-PR - Antonio Russo* (S)
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 - Reditario Cassol** (S)
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)
RELATOR: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA)
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)

(2,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(2)

(2)

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

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

VAGO

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

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, bem como designada Relatora a Senadora Marinor Brito.
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).
8. Em 07.06.2011, a Liderança do PMDB solicita, a pedido, a exclusão do Senador Waldemir Moka da Comissão (OF. GLPMDB nº 182/2011).
9. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).

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
PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (9)
Leitura: 17/05/2011
Instalação: 28/06/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Lindbergh Farias (PT-RJ)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Eduardo Suplicy (PT-SP)

(6)

1. Pedro Taques (PDT-MT)

(6)

2.

(6)

(6)

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(1,2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Vital do Rêgo (PMDB-PB)
Ciro Nogueira (PP-PI)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(5)

2. Geovani Borges (PMDB-AP)

(5)

Sérgio Petecão (PMN-AC)

(5)

(5)

(5)

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

1. VAGO

(4)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

(7,8)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(3)

1. Gim Argello (DF)

(3)

Notas:
1. Vaga cedida temporariamente ao PSOL (OF. Nº 67/2011-GLDBAG).
2. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL (Of. nº 273/11-GSMB) em vaga cedida temporariamente pelo
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 67/11-GLDBAG).
3. Em 02.06.2011, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argello são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão
(Of. nº 88/2011-GLPTB).
4. Em 02.06.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 41/2011-GLDEM).
5. Em 02.06.2011, são designados os Senadores Vital do Rêgo, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão membros titulares e os Senadores João Alberto Souza e
Geovani Borges membros suplentes do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº 166/2011-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. Em 15.06.2011, são designados os Senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Eduardo Suplicy membros titulares e o Senador Pedro Taques membro
suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 074/2011-GLDBAG).
7. Em 20.06.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
134/11-GLPSDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 28.06.2011, foi lido o Of. 019/11-SSCEPI, que comunica a instalação da CPI e a eleição do Senador Randolfe Rodrigues para Presidente e do
Senador Ciro Nogueira para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Lindberg Farias para Relator.
10. Em 06.07.2011, o Senador Aloysio Nunes é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
150/11-GLPSDB).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 6133033514
Fax: 6133031176
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 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 da Maioria ( 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) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS
HAITIANOS NOS 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 da Maioria ( 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 da Maioria ( 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) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - 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 da Maioria ( 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

5) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - AÇÕES DA
POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Acompanhar e analisar, no prazo de 12 meses, as ações da Política Nacional de Segurança
Pública, especialmente os projetos e programas financiados com recursos do PAC 2.
(Requerimento nº 455, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Eduardo Braga, aprovado em 25.05.2011)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (DEM-MT)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (5)

(5)

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Pedro Taques (PDT)

(3)
(3)

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

(1)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

Senador Jayme Campos (DEM)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 09.06.2011, o Senador Eduardo Braga é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
2. Em 09.06.2011, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
3. Em 16.06.2011, os Senadores Lindbergh Farias e Pedro Taques são designados membros titulares do Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 76/2011 GLDBAG).
4. Em 29.06.2011, o Senador Jaime Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (OF. Nº 50/11 - GLDEM).
5. Em 05.07.2011, os senadores Eduardo Braga e Jayme Campos foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão, e o senador
Pedro Taques designado relator.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 6133033511
Fax: 6133031176
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

6) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - CONFLITO AGRÁRIO
NA DIVISA DOS ESTADOS DO ACRE, AMAZONAS E RONDÔNIA
Finalidade: Visitar as regiões de conflito agrário na divisa dos Estados do Acre, Amazonas e Rondônia,
onde ocorreu o assassinato de Adelino Ramos e, ainda, no município de Nova Ipixuna, no Sudeste do Pará,
local do assassinato do casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e sua esposa, Maria do Espírito
Santo Silva, e Eremilton Pereira dos Santos.
(Requerimento nº 609, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, aprovado em 31.05.2011)
Número de membros: 3
MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Pedro Taques (PDT)

(1,2)

Notas:
1. Em 02.06.2011, o DEM cede a sua vaga na Comissão ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 045/11-GLDEM).
2. Em 07.06.2011, o Senador Pedro Taques é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em vaga cedida pelo Bloco
Parlamentar Minoria (OF. nº 71/2011 - GLBAG).
3. Em 07.06.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 69/2011 - GLBAG).

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)

VAGO

2. Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(1)

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)
Notas:
1. Vago em virtude do falecimento do Senador Itamar Franco, ocorrido em 02.07.2011.

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. VAGO

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

José Pimentel (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

(10,11)

(11)

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. Cristovam Buarque (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

(9)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)

Reditario Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(12)

(4,8)

(6)

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

(2)

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

(3)

(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 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.
3. 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.
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).
9. Em 26.05.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Pedro Taques (Of nº 66/2011-GLDBAG).
10. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
11. Em 28.06.2011, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of nº 079/2011-GLDBAG).
12. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: terças-feiras, às 10h - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
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

1.1) 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

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
PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (1)

(1)

Instalação: 26/04/2011

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 da Maioria ( 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)

Notas:
1. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 173/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 26.4.2011, bem como a eleição dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e José Pimental para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

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
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)

(4)

Instalação: 18/05/2011

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

(5)

Clésio Andrade (PR)

1. Angela Portela (PT)
2. Lindbergh Farias (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)

(2)

1. Armando Monteiro (PTB)

(1,3)

Notas:
1. 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).
2. 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).
3. Em 25.05.2011, o Senador Armando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 159/2011-CAE).
4. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 174/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 18.5.2011, bem como a eleição dos Senadores Francisco
Dornelles e Cyro Miranda para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).

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

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

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. VAGO

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 da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Pedro Simon (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

(7)

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)

VAGO

3. Paulo Bauer (PSDB)

(8)

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)
7. Em 15.06.2011, o Senador Eunício Oliveira é designado membro suplente na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Vital do Rêgo (OF. nº
194/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2,4)

(1)

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 da Maioria ( PMDB, PP, PSC, PMN, PV )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Eduardo Amorim (PSC)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(5)

(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).
4. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
5. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(3)

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)

(2)

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

1. VAGO

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

(1)

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

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
2. 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).
3. 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) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

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. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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 o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.

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)
RELATORA: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)
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 da Maioria ( 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).
4. Em 28.06.2011, a Senadora Ana Amelia é designada relatora da Subcomissão. (Of. nº 48/2011 - PRESIDENCIA/CASDEP)

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. Clésio Andrade (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)

(20,22)
(9)

(12)

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

1. Luiz Henrique (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(2,16)

Romero Jucá (PMDB)

(4,17)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

(3,5,17,21)

(13,17)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

(15,17)

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. Lúcia Vânia (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(19)

(23)

4. José Agripino (DEM)

(14)
(18)

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.
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***. 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, 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)
17. 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).
18. 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.
19. 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.
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).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
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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
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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 da Maioria ( 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
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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: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3,15,17)
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)

(14)

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 da Maioria ( 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)
VAGO

(6)

1. Alvaro Dias (PSDB)
2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(16)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

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
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1. Randolfe Rodrigues

(4)

(9)

(5)

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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
5. 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).
6. 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.
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).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).

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

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
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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
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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)

VAGO

2. Delcídio do Amaral (PT)

(12)

(4)

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)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)

Sérgio Souza (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

(7)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Reditario Cassol (PP)

6. Eduardo Amorim (PSC)

(13)

(9)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(8,11)

Kátia Abreu (DEM)

3. Jayme Campos (DEM)

PTB
Paulo Davim (PV)

(1)

1. João Vicente Claudino

(2)

PSOL
Randolfe Rodrigues

(5)

1. Lindbergh Farias (PT)

(5,6,10)

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
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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).
5. Em 1º.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do PSOL e a Senadora Marinor Brito deixa de ocupar a vaga de suplente do
PSOL (Of. SF/GSMB nº 0275/2011).
6. Em 1º.06.2011, o PSOL cede a vaga de suplente ao Partido dos Trabalhadores - PT (Of. SF/GSMB nº 0276/2011).
7. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Romero Jucá (OF. nº 196/2011 - GLPMDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 30.6.2011, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 210/2011 - GLPMDB).
10. Em 05.07.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida, provisoriamente, pelo PSOL (OF. nº
087/2011 - GLDBAG / OF. nº 276/2011-GSMB).
11. Em 06.07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF nº 143/11-GLPSDB).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).

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.

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

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: VAGO (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Maioria ( 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 )
VAGO

1. Kátia Abreu (DEM)

(1)

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)

VAGO

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(3)

PTB
Paulo Davim (PV)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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.

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

5.2) 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 da Maioria ( 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 )
VAGO

1. Jorge Viana (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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: VAGO (1,3)
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 )
VAGO

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(4)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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. VAGO

(2)

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).
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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. VAGO

Magno Malta (PR)

5. Vicentinho Alves (PR)

(15)

Cristovam Buarque (PDT)

6. João Durval (PDT)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Lídice da Mata (PSB)

(11)

(14)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.

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 da Maioria ( 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 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
PRESIDENTE: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(1)

Instalação: 19/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Marinor Brito (PSOL)

1. Ana Rita (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. Wilson Santiago (PMDB)

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

1. Cyro Miranda (PSDB)

Notas:
1. Em 19.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (OF. Nº 269/11-CDH).
*. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 269/11-CDH designando a Senadora Marinor Brito e o Senador Marcelo Crivella como titulares e as Senadoras
Ana Rita e Lídice da Mata como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Eduardo Amorim e Paulo Davim como titulares e os Senadores
Garibaldi Alves e Wilson Santiago como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV; e o Senador Ataídes Oliveira como titular e o
Senador Cyro Miranda como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a 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

6.3) 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
PRESIDENTE: Senador Wellington Dias (PT-PI) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PMN-AC)

(1)

Instalação: 18/05/2011

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

1. Angela Portela (PT)

Wellington Dias (PT)

2. Gleisi Hoffmann (PT)

(2)

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

Paulo Davim (PV)

2. Ricardo Ferraço (PMDB)

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

1. Cristovam Buarque (PDT)

Notas:
1. Em 18.05.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Wellington Dias e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
*. Em 30.05.2011, foi lido o Ofício nº 268/2011/CDH designando a Senadora Ana Rita e o Senador Wellington Dias como titulares e as Senadoras
Ângela Portela e Gleisi Hoffmann como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo, os Senadores Sérgio Petecão e Paulo Davim como titulares e os
Senadores Eduardo Amorim e Ricardo Ferraço como suplentes do Bloco Parlamentar PMDB-PP-PSC-PMN-PV, e o Senador Cyro Miranda como titular e
o Senador Cristovam Buarque como suplente do Bloco da Minoria, para comporem a 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

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 80/2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de desenvolver ações de combate às formas contemporâneas de escravidão.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 02/06/2011

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)
VAGO

3. Lindbergh Farias (PT)

(5)

(4)

4. Marcelo Crivella (PRB)

(6)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.

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
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

(2)

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)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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)
2. Em 26.05.2011, foi lido o Ofício nº 061/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 19 de abril do ano em curso, dos Senadores Cristovam
Buarque e Francisco Dornelles para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
3. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
*. 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

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

1. Jorge Viana (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. Marcelo Crivella (PRB)

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

1. Ana Amélia (PP)

Francisco Dornelles (PP)

2. Pedro Simon (PMDB)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Notas:
*. Em 14.07.2011, foi lido o Ofício nº 155/2011-CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores Jorge
Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e a Senadora
Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o Senador
Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.

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. VAGO

(5)

(3,6)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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).
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.

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 da Maioria ( 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. Reditario Cassol (PP)

(3,4)

(6)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda (PSDB)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
(2,5)

Demóstenes Torres (DEM)

3. Mário Couto (PSDB)

(5)

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).
5. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mário Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
6. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Reuniões: quintas-feiras, às 9h - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

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. VAGO

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.

(8)
(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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. Reditario Cassol (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(4)

(9)

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

(6)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. VAGO

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(7)
(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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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).
7. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
8. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
9. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).

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 da Maioria ( 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. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( 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).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.

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

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

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

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.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

Designação: 14/06/2011

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

1. José Pimentel (PT)

(2)

Lídice da Mata (PSB)

2.

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

1. Eduardo Amorim (PSC)

Wilson Santiago (PMDB)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 06.07.2011, a senadora Lídice da Mata e o senador Ataídes Oliveira foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

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)

Antonio Russo (PR)

2. Eduardo Suplicy (PT)

VAGO

(8,11)

3. Walter Pinheiro (PT)

(12)

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 da Maioria ( 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)

Reditario Cassol (PP)

5. Ciro Nogueira (PP)

(13)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

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

(4)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. VAGO

Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

(3,10)
(6)

PTB
Sérgio Souza (PMDB)

(1,9)

1. Mozarildo Cavalcanti

(7)

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

4. 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.
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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
7. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
8. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
9. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (Of. nº
197/2011 - GLPMDB).
10. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
11. Em 29.06.2011, o Senador Antonio Russo é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 083/2011-GLBAG).
12. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
13. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 12h 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

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 da Maioria ( 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. Reditario Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

(3,5)

(7)

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
VAGO

(6)

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).
6. Em 01.06.2011, o Senador Randolfe Rodrigues deixa de compor a Comissão (Of. nº 274/11-GSMB).
7. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-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. VAGO

(2)

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: 27/06/2011

Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.
2. Em 27.06.2011, lido o Ofício da Senadora Marisa Serrano comunicando, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renúncia a seu
mandato, em razão de ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

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)
OUVIDOR-GERAL: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
1ª Designação: 26/04/2011
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:

(8)

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

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(1,7)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(5)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(6)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(2)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(4)

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: 09/06/2011

Notas:
1. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
2. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, 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. Indicada para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.nº 034/2011-GSMB, de 16.02.2011, lido na sessão da mesma data.
5. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
7. Indicada para ocupar a vaga do PT, conforme Of. nº 14/2011-GLDPT, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
8. 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) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(13)

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

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

(5)

PT
Jorge Viana (AC)

(7)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(10)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(9)

DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(11)

PP
Reditario Cassol (RO)

(15)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(12)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

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

(3)

(14)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(6)

Atualização: 14/07/2011

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 PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. 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.
4. 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.
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 PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
8. 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.
9. 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.
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 PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. 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.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. 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.
15. Designado para ocupar a vaga do PP, em substituição ao Senador Ivo Cassol, nos termos do Of. GLPMDB nº 223/2011, de 13/07/2011, do Líder do
PMDB, Senador Renan Calheiros, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/07/2011.

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: Senadora Ana Rita (PT-ES) (14)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

(15)

1ª Designação: 30/11/2010
2ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(6)

PT
Ana Rita (ES)

(8)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(11)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(9)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(7)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

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)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

Atualização: 25/05/2011

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 PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. 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.
4. 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.
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 PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
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.
14. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
15. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.

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

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
Renan Calheiros (PMDB/AL)

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 07.06.2011)

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

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

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

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 1/2011-CN

COMPOSIÇÃO1
37 Titulares (27 Deputados e 10 Senadores) e 37 Suplentes (27 Deputados e 10 Senadores)

Presidente:
Vice-Presidente:
Vice-Presidente:
Deputados
Titulares
Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Emiliano José
Jilmar Tatto
Paulo Pimenta
Íris de Araújo
Marçal Filho
Moacir Micheletto
Raul Henry

Suplentes
PT
Bohn Gass
Newton Lima
Sibá Machado
Weliton Prado
Zé Geraldo
PMDB
Fátima Pelaes
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
Valdir Colatto
PSDB

Eduardo Azeredo
Reinaldo Azambuja
Sergio Guerra
Dilceu Sperafico
Renato Molling

PP
Afonso Hamm
Raul Lima
DEM

Júlio Campos
Mandetta
Paulo Freire

José Stédile
Ribamar Alves
Vieira da Cunha
Roberto Freire (PPS)
Sérgio Moraes
Nelson Padovani
Manuela D’ávila
George Hilton
Dr. Carlos Alberto
Luis Tibé
________________________

PR
Giacobo
Henrique Oliveira
PSB
Antonio Balhmann
Audifax
PDT
Sebastião Bala Rocha
Bloco PV / PPS
Antônio Roberto (PV)
PTB
Paes Landim
PSC
Takayama
PCdoB
Assis Melo
PRB
Vitor Paulo
PMN
Fábio Faria
PTdoB

Senadores
Titulares
Suplentes
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PMN / PSC / PV)
Pedro Simon (PMDB)
Casildo Maldaner (PMDB)
Roberto Requião (PMDB)
Waldemir Moka (PMDB)
Wilson Santiago (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Ana Amélia (PP)
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
Paulo Paim (PT)
Eduardo Suplicy (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
Humberto Costa (PT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Cristóvam Buarque (PDT)
Magno Malta (PR)
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
Paulo Bauer (PSDB)
José Agripino (DEM)
PTB
Fernando Collor
Mozarildo Cavalcanti
(Atualizada em 13.07.2011)

________________________
1- Designados pelo Ato n° 1 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 13 de julho de 2011.

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

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)

2

Renan Calheiros (PMDB/AL) 3

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 07.06.2011)

________________________
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.
2- Conforme Of. nº 216/2011/SGM da Câmara dos Deputados, o Líder do PT, Deputado Paulo Teixeira, responde pela Maioria daquela Casa
Legislativa, de acordo com o art. 13 de seu Regimento Interno.
3- Indicado o Líder da Maioria, conforme expediente subscrito pelos líderes Renan Calheiros, Eduardo Amorim, Francisco Dornelles e Paulo Davim.

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

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Código de Proteção e
Defesa do Consumidor
Estatuto da Criança e
do Adolescente

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e legislação correlata. Inclui os
dispositivos constitucionais pertinentes,
vetos
presidenciais,
legislação
correlata e completo índice temático.

Lei nº 8.069, de 1990, acrescida de
legislação correlata e atos internacionais
relativos ao tema criança e adolescente.

Conheça nossa livraria virtual, acesse:
www.senado.gov.br/livraria

Edição de hoje: 724 páginas
OS: 2011/13747

