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ORDINÁRIA, EM 24 DE AGOSTO DE 2011

Plenário, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 77,
195 e 269, de 2009. ...............................................
1.2.6 – Leitura de requerimentos

1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Pareceres
Nº 826, de 2011, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 111, de
2011........................................................................
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de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 113, de
2011........................................................................
Nº 828, de 2011, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 114, de
2011........................................................................
1.2.2 – Recurso
Nº 11, de 2011, interposto no prazo regimental no sentido de que seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2009.............
1.2.3 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2009..................
1.2.4 – Recursos
Nºs 12 e 13, de 2011, interpostos no prazo
regimental, no sentido de que continue a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 43,
de 2011 (tramitação em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 23, de 2011)............
1.2.5 – Comunicações da Presidência
Inclusão em Ordem do Dia, oportunamente,
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 23 e
43, de 2011, quando poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro
turno........................................................................
Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara
nº 23, de 2007........................................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, dos Projetos de Lei do Senado nºs 493,
de 2008; e 235, de 2010.........................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
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Nº 1.055, de 2011, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando que a da Proposta de
Emenda à Constituição nº 23, de 2011, seja desapensada da Proposta de Emenda à Constituição nº
43, de 2011.............................................................
Nº 1.056, de 2011, de autoria do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República..........................
Nº 1.057, de 2011, de autoria do Senador
Lindbergh Farias, solicitando voto de louvor à Presidenta Dilma Rousseff. .........................................
Nº 1.058, de 2011, de autoria do Senador
Ataídes Oliveira, solicitando auditorias ao TCU nas
entidades componentes do “Sistema S”.................
Nº 1.059, de 2011, de autoria do Senador
Lindbergh Farias, solicitando voto de pesar pelo
falecimento do professor e economista Antonio
Barros de Castro.....................................................
Nº 1.060, de 2011, de autoria do Senador
Eunício Oliveira, solicitando voto de aplauso ao
Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC)
do Ceará.................................................................
Nº 1.061, de 2011, de autoria da Senadora
Ana Amélia e outros Senadores, solicitando voto
de congratulações à professora Tânia Rösing........
Nº 1.062, de 2011, de autoria da Senadora
Lídice da Mata, solicitando voto de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual Enio Mendes....
Nº 1.063, de 2011, de autoria do Senador
Cícero Lucena, solicitando voto de pesar pelo falecimento do empresário José Nilson Crispim.......
1.2.7 – Leitura de propostas de emenda à
Constituição
Nº 80, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Taques, que altera a Constituição Federal, para ampliar a legitimidade ativa
do incidente de deslocamento de competência para
os legitimados do art. 103.......................................
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Nº 81, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta o art.
98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, admitindo excepcionalmente a prorrogação
de concessões e permissões dos serviços e instalações de energia elétrica e dos aproveitamentos
energéticos dos cursos d´água...............................
1.2.8 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 509, de 2011,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que altera
o art. 7º da Lei nº 9.709/1998, de 18 de novembro
de 1998, para definir a população diretamente interessada de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 18 da
Constituição Federal. .............................................
Projeto de Lei do Senado nº 510, de 2011, de
autoria da Senadora Angela Portela, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – para dispor sobre
o funcionamento de estabelecimentos públicos de
educação infantil durante as férias escolares.........
Projeto de Lei do Senado nº 511, de 2011,
de autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, que
altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008,
que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo,
define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor
turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro
de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28
de março de 1991; e dá outras providências – Lei
Geral do Turismo, para definir entre os prestadores
de serviços turísticos os albergues. ......................
Projeto de Lei do Senado nº 512, de
2011-Complementar, de autoria do Senador Paulo
Paim, que acrescenta dispositivos ao art. 186 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e ao art. 57
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a aposentadoria especial dos segurados
portadores de deficiência decorrente da Síndrome
da Talidomida e dá outras providências. ...............
Projeto de Lei do Senado nº 513, de 2011, de
autoria do Senador Vicentinho Alves, que estabelece normas gerais para a contratação de parceria
público-privada para a construção e administração
de estabelecimentos penais...................................
1.2.9 – Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 202, de 2011, comunicando o envio à
sanção do Projeto de Lei do Senado nº 437, de
2009. ......................................................................
1.2.10 – Comunicação
Do Senador Wilson Santiago, referente à
instalação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Semiárido, em reunião realizada no
dia 18 do corrente. (Ofício nº 84/2011, de 18 do
corrente).............................................................
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SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Lembrança da passagem, hoje, dos 57 anos do suicídio
do Presidente Getúlio Vargas.................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Defesa da criação da CPI da Corrupção.......................................
SENADOR WILSON SANTIAGO – Necessidade de se discutir a reforma política para as próximas eleições........................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Homenagem ao Presidente Getúlio Vargas
pela passagem dos 57 anos de seu falecimento....
SENADOR EDUARDO BRAGA – Considerações a respeito da segurança pública no Brasil.......
SENADOR GEOVANI BORGES – Preocupação com a falta de políticas públicas eficazes
voltadas para a recuperação do menor infrator......
SENADOR HUMBERTO COSTA – Registro
dos novos instrumentos de controle e transparência criados desde o primeiro governo do Presidente
Lula.........................................................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Manifestação
em relação ao pronunciamento do Senador Humberto Costa.............................................................
SENADORA MARINOR BRITO, como Líder –
Indignação com a crise na saúde pública do país..
SENADOR HUMBERTO COSTA – Apelo para
que o decoro parlamentar seja respeitado no Senado Federal...........................................................
SENADORA MARTA SUPLICY – Elogio aos
governadores da Região Sudeste pelo apoio dado
ao plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal.........................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Registro da inauguração, amanhã, de fábrica de processamento e beneficiamento do pirarucu, na cidade
de Maraã, no Estado do Amazonas.......................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 88, de 2011 (nº 178/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Norton de Andrade Mello Rapesta, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Finlândia............................................................
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1.3.2 – Pronunciamento
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SENADOR EDUARDO SUPLICY – Defesa da
permanência da sede do Parque Nacional Serra da
Bocaina no município de São José do Barreiro, no
Estado de São Paulo; e outros assuntos................
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1.3.3 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.4 – Item extrapauta (continuação)
Mensagem nº 88, de 2011 (nº 178/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Norton de Andrade Mello Rapesta, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
da Finlândia. Aprovada, nos termos do Parecer nº
829, de 2011-CRE. (Votação nominal)...................
1.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 93, de 2011 (nº 212/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Adalnio Senna Ganem, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Panamá. Aprovada, nos termos do Parecer nº 830, de
2011-CRE. (Votação nominal)................................
1.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 78, de 2011 (nº 133/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Paulo Sérgio Traballi Bozzi, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Trinidad e Tobago................................
1.3.7 – Comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se dia 25, às doze horas, no
Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação dos Projetos de Lei do Congresso Nacional nºs 1, 3, 6, 9 e 10, de 2011..........................
1.3.8 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 78, de 2011 (nº 133/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Paulo Sérgio Traballi Bozzi, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Especial do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Trinidad e Tobago. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 831, de 2011-CRE. (Votação
nominal)..................................................................
1.3.10 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 85, de 2011 (nº 175/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
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do Sr. Carlos Sérgio Sobral Duarte, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil na República da Índia e,
cumulativamente, no Reino do Butão. Aprovada,
nos termos do Parecer nº 832, de 2011-CRE. (Votação nominal)........................................................
1.3.11 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
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Mensagem nº 84, de 2011 (nº 174/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Marco Antonio Diniz Brandão, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil na República Árabe do Egito, e, cumulativamente, na República da
Somália e no Estado da Eritréia. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 833, de 2011-CRE. (Votação
nominal)...............................................................
1.3.12 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 77, de 2011 (nº 132/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Francisco Carlos Soares Luz, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Unida da Tanzânia, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à União de Comores e
a Seicheles. Aprovada, nos termos do Parecer nº
834, de 2011-CRE. (Votação nominal)...................
1.3.13 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 83, de 2011 (nº 173/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Catar. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 835, de 2011-CRE. (Votação
nominal)..................................................................
1.3.14 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 87, de 2011 (nº 177/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. José Carlos de Araujo Leitão, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de São Tomé e Príncipe. Aprovada, nos termos
do Parecer nº 836, de 2011-CRE. (Votação nominal).................................................................
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1.3.15 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)

1.3.20 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)

Mensagem nº 89, de 2011 (nº 179/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
da Sra Maria Dulce Silva Barros, Ministra de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil junto à República da Costa
Rica. Aprovada, nos termos do Parecer nº 837, de
2011-CRE. (Votação nominal)................................
1.3.16 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)

Parecer nº 826, de 2011, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
111, de 2011 (nº 304/2011, na origem), pela qual a
Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. Paulo de Tarso
Cancela Campolina de Oliveira para exercer o cargo
de Diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT. Aprovado. (Votação nominal)....................
1.3.21 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)

Mensagem nº 90, de 2011 (nº 180/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Ánuar Nahes, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República do Iraque. Aprovada, nos
termos do Parecer nº 838, de 2011-CRE. (Votação
nominal)..................................................................
1.3.17 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 92, de 2011 (nº 211/2011, na
origem), pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Zenik Krawctschuk, Ministro de Segunda
Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República de Honduras. Aprovada, nos termos
do Parecer nº 839, de 2011-CRE. (Votação nominal)...................................................................
1.3.18 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 813, de 2011, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
109, de 2011 (nº 302/2011, na origem), pela qual a
Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. Jorge Ernesto
Pinto Fraxe para exercer o cargo de Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT. Aprovado. (Votação nominal).......................................................................
1.3.19 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 814, de 2011, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
110, de 2011 (nº 303/2011, na origem), pela qual a
Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. Tarcísio Gomes
de Freitas para exercer o cargo de Diretor Executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT. Aprovado. (Votação nominal)..........................................................................
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Parecer nº 827, de 2011, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
113, de 2011 (nº 306/2011, na origem), pela qual a
Presidente da República submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Sr. Adão Magnus
Marcondes Proença para exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
Aprovado. (Votação nominal)................................
1.3.22 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 828, de 2011, da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº
114, de 2011 (nº 307/2011, na origem), pela qual
a Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Mário Dirani
para exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura
Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Aprovado. (Votação
nominal)..................................................................
1.3.23 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2011,
que institui, no âmbito do Ministério da Educação,
o plano especial de recuperação da rede física
escolar pública, com a finalidade de prestar assistência financeira para recuperação das redes
físicas das escolas públicas estaduais, do Distrito
Federal e municipais afetadas por desastres (proveniente da Medida Provisória nº 530, de 2011).
Aprovado, após Parecer nº 840, de 2011-PLEN,
proferido pela Senadora Marta Suplicy (Relatora
revisora), tendo usado da palavra os Senadores
Demóstenes Torres, Marcelo Crivella, Jayme Campos, Walter Pinheiro, Lídice da Mata e José Agripino. (Prejudicada a Medida Provisória nº 530, de
2011). À sanção...................................................
1.3.24 – Ofício do Presidente da Câmara
dos Deputados
Nº 1.348, de 2011, submetendo à apreciação desta Casa, o Projeto de Lei de Conversão
nº 21, de 2011, que altera as Leis nºs 9.478, de
6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro
de 1999, que dispõem sobre a política e a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento
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nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º
da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores, as Leis nºs 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, e 12.249, de 11 de
junho de 2010, o Decreto-Lei nº 509, de 20 de
março de 1969, que dispõe sobre a transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos
em empresa pública; a Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios;
revoga a Lei nº 7.029, de 13 de setembro de 1982;
e dá outras providências. (proveniente da Medida
Provisória nº 532, de 2011)................................
1.3.25 – Comunicação da Presidência
Esclarecimento de que o prazo de 45 dias
para apreciação do Projeto de Lei de Conversão
nº 21, de 2011, que acaba de ser lido, encontra-se
esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por
Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, e esgotar-se-á em 8 de setembro. Inclusão da
matéria na pauta da Ordem do Dia de hoje. ..........
1.3.26 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
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Designação do Senador Vital do Rêgo como
Relator revisor do Projeto de Lei de Conversão nº
21, de 2011 (proveniente da Medida Provisória nº
532, de 2011)..........................................................
1.4.3 – Discursos (continuação)
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Anúncio do
Projeto de Lei do Senado nº 447, de 2011, de autoria de S. Exª, que tem por objetivo determinar a

responsabilidade solidária do tomador dos serviços
de terceirização (administração pública ou privada)
com o prestador de serviços terceirizados em relação aos encargos previdenciários dos seus funcionários......................................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Destaque
para os investimentos na geração de energia eólica
no Estado da Bahia................................................
SENADORA ANA RITA – Importância da
Marcha das Margaridas e da Jornada Nacional
de Lutas da Via Campesina, eventos liderados
por movimentos sociais, realizados nos últimos
dias....................................................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Relato dos temas debatidos em audiência pública conjunta que contou com a presença de ex-Ministros
do Meio Ambiente...................................................
1.4.4 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 25, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – ATA
2.1 – FRENTE PARLAMENTAR PELO DESENVOLVIMENTO DO SEMIÁRIDO
Reunião de instalação dos trabalhos realizada
em 18 de agosto de 2011.......................................
3 – REQUERIMENTOS DE LICENÇA

1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Discursos
SENADOR PEDRO SIMON – Registro do
transcurso dos 57 anos do suicídio de Getúlio
Vargas e dos 50 anos da Campanha da Legalidade...................................................................
SENADOR CYRO MIRANDA, como Líder –
Defesa da continuidade do combate à corrupção,
destacando a importância da instalação de CPI para
investigar as irregularidades no governo................
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA – Considerações acerca do Acórdão nº 015.663, de 2011, do
Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades detectadas no Sistema S...........................
SENADORA ANGELA PORTELA – Destaque
para o fortalecimento das instituições de controle e
de combate à corrupção durante os Governos Lula
e Dilma....................................................................
SENADOR WALDEMIR MOKA – Considerações sobre o projeto de lei de autoria de S. Exa. que
prevê a criação e a regulamentação da profissão
de cuidador de idosos.............................................
1.4.2 – Comunicação da Presidência
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4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 24-8-2011
5 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS À PUBLICAÇÃO
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5.1 – TERMO DE REUNIÃO
Referente à Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº 542, de 2011............
SENADO FEDERAL
6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
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7 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
9 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
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CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
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CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS

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)

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 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)

CONGRESSO NACIONAL
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
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Ata da 144ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 24 de agosto de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, das Srªs Marta Suplicy, Vanessa Grazziotin
e Marinor Brito, e dos Srs. Sérgio Souza e Waldemir Moka
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 20 horas e 23 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 826, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 111, de 2011
(nº 304/2011, na origem), da Presidente da
República, submetendo à consideração do
Senado Federal o nome do Senhor Paulo de

Agosto de 2011

Tarso Cancela Campolina de Oliveira, para
exercer o cargo de Diretor de Administração
e Finanças do Departamento Nacional de
Infraestrutura do Transporte – DNIT.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em
votação secreta, realizada em 24 de agosto de 2011,
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Valdir
Raupp, sobre a Mensagem (SF) nº 111, de 2011, opina
pela aprovação da indicação do Senhor Paulo de Tarso
Cancela Campolina de Oliveira, para exercer o cargo de
Diretor de Administração e Finanças do Departamento
Nacional de Infraestrutura do Transporte – DNIT, por 14
votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011. –
Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Valdir Raupp
A Presidente da República, por meio da Mensagem n° 111, de 2011 (Mensagem n° 304, de 4 de
agosto de 2011, na origem), submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso
Cancela Campolina de Oliveira para exercer o cargo de
Diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
A apreciação da indicação fundamenta-se no
art. 52, III, f, da Constituição Federal, dispositivo que
estabelece a competência privativa do Senado Federal para aprovar previamente, por voto secreto, após
arguição pública, a escolha de titulares de cargos públicos federais, sempre que a lei determinar.
E ocorre que a Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001,
a qual, entre outras providências, cria o DNIT, determina,
em seu art. 88, que os diretores dessa autarquia deverão atender aos seguintes requisitos: ser brasileiros, ter
idoneidade moral e reputação ilibada, formação universitária, experiência profissional compatível com os objetivos, atribuições e competências do Órgão e elevado
conceito no campo de suas especialidades. O parágrafo
único do mesmo art. 88 estabelece que as nomeações
dos diretores do DNIT serão precedidas, individualmente, da aprovação pelo Senado Federal, nos termos do
disposto no art. 52, III, f, da Lei Maior.
Compete a esta Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), nos termos do art. 104, I, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre matérias
pertinentes a área de transportes, incluindo as respectivas agências reguladoras, caso em que se enquadra
a Mensagem nº 111, de 2011, devendo, nos termos do
art. 383, também da Carta regimental, arguir o indicado
e apreciar o relatório com seus dados curriculares.
O Senhor Paulo de Tarso Cancela Campolina de
Oliveira é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde
nasceu em 19 de maio de 1968, e seu currículo registra
que é bacharel em Direito e Economia pelo Centro de
Ensino Superior Unificado de Brasília (CEUB) e também
bacharel em Administração e em Ciências Contábeis pela
Universidade de Brasília (UnB), tendo obtido MBA em
Finanças. Cursa ainda o mestrado em Gestão de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro.
O indicado é desde 1985 servidor público efetivo
da Carreira de Finanças e Controle da Secretaria do
Tesouro Nacional e desde 2007 ocupa o cargo de liquidante e principal executivo do Banco do Estado do
Rio de Janeiro (BERJ), em liquidação.
Já ocupou diversos outros cargos comissionados
e efetivos, de que destacamos o de Coordenador-Geral
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de Logística e de Coordenador-Geral de Desestatização
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Também exerceu o cargo de Chefe de Divisão
de Normas, de Chefe da Divisão da Racionalização
da Execução da Despesa e de Chefe de Serviço da
Divisão de Análise Financeira das Empresas Estatais,
todos no Ministério da Fazenda.
Participou ainda de diversos conselhos de empresas e entidades estatais, como nas Centrais de Entrepostos de Abastecimento de São Paulo (CEAGESP);
Centrais Elétricas do Sul do Brasil(ELETROSUL); Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
O Doutor Paulo de Tarso Cancela Campolina de
Oliveira também atuou no setor privado, tendo sido
Professor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) e como trainee na
Campos e Claro Auditores Independentes, no começo
de sua vida profissional, em 1992.
À vista do curriculum vitae anexado à Mensagem (SF) nº 111, de 2011, aqui resumido, entendemos
dispor esta Comissão dos elementos necessários para
deliberar sobre a indicação do Senhor Paulo de Tarso
Cancela Campolina de Oliveira para exercer o cargo de
Diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Constata-se, ainda, que a documentação e as
informações fornecidas pelo indicado e que constam
do processado atendem às exigências estabelecidas
pelo Ato nº 1, de 2009, da Comissão de Serviços de
Infraestrutura (CI), que “disciplina o processo de aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura” do Senado Federal.
Isso posto, submetemos à apreciação desta Comissão a indicação do Senhor Paulo de Tarso Cancela
Campolina de Oliveira, constante da referida mensagem
presidencial, em cumprimento ao disposto no art. 52,
III, f, da Constituição Federal, combinado com o art.
88 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Valdir Raupp, Relator.
PARECER Nº 827, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 113, de 2011
(nº 306/2011, na origem), da Presidente da
República, submetendo à consideração do
Senado Federal o nome do Senhor Adão
Magnus Marcondes Proença para exercer
o cargo de Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em
votação secreta, realizada em 24 de agosto de 2011,
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apreciando o relatório apresentado pelo Senador Flexa Ribeiro, sobre a Mensagem (SF) nº 113, de 2011,
opina pela aprovação da indicação do Senhor Adão
Magnus Marcondes Proença para exercer o cargo de
Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento
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Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, por
14 votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção.
Sala das Comissões 24 de agosto de 2011. – Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Flexa Ribeiro
A Excelentíssima Senhora Presidente da República, por meio da Mensagem nº 113, de 2011 (Mensagem nº 306, de 4 de agosto de 2011, na origem),
submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Adão Magnus Marcondes Proença para
exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).
A apreciação da indicação fundamenta-se no art.
52, III, f, da Constituição Federal, dispositivo que estabelece a competência privativa do Senado Federal para
aprovar previamente, por voto secreto, após arguição
pública, a escolha de titulares de cargos sempre que
lei específica assim o determinar.
Por sua vez, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de
2001, a qual, entre outras providências, cria o DNIT,
determina, em seu art. 88, que as nomeações dos Diretores do DNIT serão precedidas, individualmente, de
aprovação pelo Senado Federal. Determina ainda que
os diretores dessa autarquia deverão ser brasileiros,
ter idoneidade moral e reputação ilibada, formação
universitária, experiência profissional compatível com
os objetivos, atribuições e competências do órgão e
elevado conceito no campo de suas especialidades.
Compete à Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), nos termos do art. 104, I, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre matérias pertinentes à área de transportes, incluindo a
indicação de autoridades, caso em que se enquadra
a Mensagem nº 113, de 2011, devendo, nos termos
do art. 383, arguir o indicado e apreciar o relatório com
seus dados curriculares.
O Senhor Adão Magnus Marcondes Proença é
formado em Engenharia Civil pela Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS), com pós-graduação
em Técnicas Construtivas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), e em Engenharia de Produção,
pela Universidade de São Paulo (USP). Sua formação
acadêmica conta ainda com cursos nas áreas de marketing, de Análise de Solos, Fundações e Obras em
Terra e de Engenharia de Análise de Valor, entre outros,
realizados em instituições de notória especialização.
O indicado trabalha há dois anos no Ministério
dos Transportes, exercendo o cargo de Especialista
Sênior em Infraestrutura Civil e Aquaviária, voltado
para a gestão de portos e hidrovias da bacia amazônica e do Mercosul.
Anteriormente, desempenhou atividades técnicas
e gerenciais junto às empresas ENCON – Engenharia
de Construção Ltda.; Arcelor/ Indústria Nacional de Aços
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Prontos (INAP); Bechtel International/ Klabin Riocell
S.A.; Concisa Engenharia Comércio e Indústria Ltda.;
Serviço Social do Comércio (SESC); BBS Engenharia
e Construções Ltda.; e Encol S.A.. Essas atividades
incluem experiência em execução e gestão de obras
em planejamento e controle da produção e em análise
de viabilidade técnica e financeira de obras, adquirida
nas várias funções que ocupou ao longo de cerca de
vinte anos na iniciativa privada.
À vista do curriculum vitae anexado à Mensagem (SF) nº 113, de 2011, aqui resumido, entendemos
dispor esta Comissão dos elementos necessários para
deliberar sobre a indicação do Senhor Adão Magnus
Marcondes Proença para exercer o cargo de Diretor
de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Constata-se, ainda, que a documentação e as
informações fornecidas pelo indicado atendem às
exigências estabelecidas pelo Ato nº 1, de 2009, da
Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), que “disciplina o processo de aprovação de autoridades, no
âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura”
do Senado Federal.
Isso posto, submetemos à apreciação desta Comissão a indicação do Senhor Adão Magnus Marcondes Proença constante da referida mensagem presidencial, em cumprimento ao disposto no art. 52, III, da
Constituição Federal, combinado com o art. 88 da Lei
nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Sala da Comissão, – Senadora Lúcia Vânia, Presidente – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
PARECER Nº 828, DE 2011
Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre a Mensagem nº 114, de 2011
(nº 307/2011, na origem), da Presidente da
República, submetendo à consideração do
Senado Federal o nome do Senhor Mário
Dirani para exercer o cargo de Diretor de
Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
A Comissão de Serviços de Infraestrutura, em
votação secreta, realizada em 24 de agosto de 2011,
apreciando o relatório apresentado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, sobre a Mensagem (SF) nº 114,
de 2011, opina pela aprovação da indicação do Senhor Mário Dirani para exercer o cargo de Diretor de
Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte – DNIT, por 14 votos
favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 2011. –
Senadora Lúcia Vânia, Presidente da Comissão.
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RELATÓRIO
Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
Por meio da Mensagem no 114 de 2011 (Mensagem no 307, de 4 de agosto de 2011, na origem),
a Excelentíssima Senhora Presidente da República
submete apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Mario Dirani para exercer o cargo de Diretor
de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia
vinculada ao Ministério dos Transportes.
A indicação em pauta obedece ao disposto no art.
52, III, f, da Constituição Federal, que atribui competência privativa a esta Casa do Parlamento para aprovar
previamente, por voto secreto, após arguição pública,
a escolha de titulares dos cargos enunciados na Lei
Maior e de outros “que a lei determinar”.
Por sua vez, a lei de criação do DNIT (Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001) determina, em seu
art. 88, que os diretores dessa autarquia deverão ser
brasileiros, ter idoneidade moral e reputação ilibada,
formação universitária, experiência profissional compatível com os objetivos, atribuições e competências
do órgão e elevado conceito no campo de suas especialidades. Determina ainda que as nomeações
dos diretores sejam precedidas, individualmente, de
aprovação pelo Senado Federal, nos termos do citado
dispositivo constitucional.
Outrossim, o art. 104 do Regimento Interno desta Casa confere a esta Comissão a competência para
emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo ao rito prescrito no art. 383, também da carta
regimental do Senado.
O senhor Mário Dirani, ora indicado para o cargo de diretor de Infraestrutura Ferroviária do DNIT,
é cidadão brasileiro, nascido em São Paulo (SP) em
1956. Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola
de Engenharia de São Carlos, da Universidade de
São Paulo, em 1981 e obteve o título de mestre em
Transportes pela Universidade Federal da Paraíba –
Campina Grande em 1984. Realizou ainda, em 1999,
curso de especialização (MBA) na Fundação Getúlio
Vargas (RJ) na área de regulação, defesa da concorrência e concessões.
O currículo apresentado demonstra que o indicado
é detentor de grande experiência profissional na área
de transportes, com forte concentração de atividades
na modalidade ferroviária.
Assim é que, entre 1989 e 2003, atuou como
engenheiro da Rede Ferroviária Federal S.A., onde
trabalhou na implantação de sistemas de custos do
transporte ferroviário e, posteriormente, no acompa-
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nhamento do desempenho das concessões das malhas à iniciativa privada.
Na sequência, ingressou na Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), onde trabalhou
como técnico comissionado, no período 2004-2008,
na fiscalização das cláusulas econômico-financeiras
das concessões ferroviárias e no desenvolvimento de
estudos sobre o equilíbrio econômico das outorgas.
Desde dezembro de 2008, passou a atuar como
especialista em infraestrutura sênior do Ministério dos
Transportes, lotado na Secretaria de Política Nacional
de Transportes, onde executa atividades de planejamento e desenvolvimento da política de transportes,
em especial na área ferroviária.
Antes de ingressar na Administração Pública, foi
professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro no período compreendido entre 1984
e 1989. Nessa condição, participou de atividades de
planejamento de transporte de cargas e do desenvolvimento de projetos de sistemas de custos e de simulação de desempenho de trens, além de ter sido responsável pela disciplina Engenharia e Planejamento de
Transportes, matéria obrigatória do curso de graduação
em Engenharia Civil oferecido por aquela instituição.
Por último, há informações de que o indicado
participou de diversos encontros técnicos e seminários
cuja temática inclui infraestrutura, gestão, regulação
e financiamento de sistemas de transporte ferroviário.
A análise do currículo e dos demais documentos
anexados à Mensagem n° 114, de 2011 (no 307, de
2011, na origem), revelam que a formação acadêmica e
os registros pessoais e profissionais do indicado o credenciam para o desempenho das atividades do cargo
para o qual foi escolhido pela Presidência da República.
Estão atendidos os requisitos estabelecidos no art.
88 da Lei nº 10.233, de 2001, bem como as exigências
constantes do Ato nº 1, de 2009, da Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), que “disciplina o processo
de aprovação de autoridades, no âmbito da Comissão
de Serviços de Infraestrutura” do Senado Federal.
Com isso, a CI dispõe dos elementos necessários
para deliberar sobre a indicação constante da Mensagem
Presidencial n° 114, de 2011, em cumprimento ao disposto no art. 52, III, f, da Constituição Federal, combinado
com o art. 88 da Lei n° 10.233, de 5 de junho de 2001.
Em vista do exposto, submetemos à apreciação
e julgamento dos membros desta Comissão a indicação do senhor MÁRIO DIRANI para exercer o cargo de
Diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Sala da Comissão, de agosto de 2011. – Senadora Lúcia Vânia, Presidente, Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Relator.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso nº 11, de 2011, interposto no prazo
regimental no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2009, do
Senador Cristovam Buarque, que altera para Programa Bolsa Escola o nome do Programa Bolsa Família.
É o seguinte o Recurso:
RECURSO Nº 11, DE 2011
Nos termos do inciso I do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, combinado com os §§ 3º e 4º do art.
91 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos que o Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2009,
que altera para Programa Bolsa Escola o nome do
Programa Bolsa Família, seja apreciado pelo Plenário
do Senado Federal.
Sala das Sessões, de de 2011.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, c, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu os Recursos nºs 12 e 13, de 2011, interpostos no prazo regimental, no sentido de que continue a
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº
43, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que altera o artigo 45 da Constituição
Federal para instituir o sistema eleitoral proporcional de
listas preordenadas nas eleições para a Câmara dos
Deputados (tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 23, de 2011).
São os seguintes os Recursos:
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RECURSO Nº 12, DE 2011
Busca assegurar a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 43, de
2011, que recebeu parecer contrário, no
mérito, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Nos termos do art. 254 do Regimento Interno do
Senado Federal, interpomos o presente Recurso, a fim
de que a Proposta de Emenda à Constituição n° 43, de
2011, que teve parecer contrário, quanto ao mérito, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tenha
seguimento em sua tramitação, com sua inclusão na
Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição n° 43, de
2011 “institui o sistema eleitoral proporcional de listas preordenadas nas eleições para a Câmara dos Deputados”.
Na 41ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, realizada em 17 de agosto de
2011, a Comissão rejeitou não só o Relatório do Senador
Romero Jucá, que apresentou um substitutivo contrário à
proposta, como também o Voto em Separado de autoria
do Senador José Pimentel O Senador Demóstenes Torres
foi relator do parecer vencedor, nos termos do art. 128
do RISF, apresentando voto pela rejeição da Proposta.
Ocorre, porém, que a PEC nº 43/2011 merece
ser mais discutida, tendo em vista a não existência de
consenso, na sociedade, sobre o mérito das inovações
que busca introduzir no ordenamento jurídico.
O presente recurso tem, portanto, o objetivo de
evitar o arquivamento automático da PEC nº 43, de
2011 e propiciar o seguimento de sua tramitação em
Plenário, para que possa ser, eventualmente, aprimorada. É importante destacar que o parecer aprovado
pela CCJ foi contrário à proposição no mérito, e não
por inconstitucionalidade ou injuridicidade.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Líder do PSB
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RECURSO Nº 13, DE 2011
(Continuidade de tramitação da PEC nº 23, de 2011)
Senhor Presidente,
Com suporte nos arts. 254 e 372 do Regimento
Interno do Senado Federal, apresentamos o presente
recurso para que a PEC nº 23, de 2011, que “acrescenta incisos ao art. 17 da Constituição Federal para
prever a realização de eleições internas diretas nos
partidos políticos para a escolha de candidatos aos
cargos eletivos” não seja arquivada definitivamente e
tenha continuada sua tramitação.
Justificação
A PEC n° 23, de 2011, estabelece que os nomes que comporão as listas partidárias abertas ou
fechadas, para eleições proporcionais ou majoritárias,
sejam fruto da escolha do conjunto de filiados da agremiação partidária, dentro da circunscrição eleitoral de
cada cargo em disputa. Além disso, determina que a
opção de cada eleitor filiado, para o caso dos cargos
proporcionais, deverá constar de dois votos, um para
candidato do sexo masculino e outro para candidata
do sexo feminino.
Considerando que, na CCJ, a matéria proporcionou uma discussão muito rica, inclusive com a apresentação de voto em separado pela sua aprovação,
entendemos que o tema, pela sua importância para a
consolidação da democracia em nosso País, deve ser
trazido para a análise de todos os senadores e senadoras, no Plenário da Casa.
Sala das Sessões,
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – As matérias serão incluídas em Ordem do Dia,
oportunamente, para discussão, em primeiro turno,
quando poderão ser oferecidas emendas, nos termos
do art. 358, § 2º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 23, de 2007 (nº 4.735/2001,
na Casa de origem, do Deputado Ivan Valente), que
dá nova redação ao art. 30 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem 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 do Senado nº 493, de 2008, do Senador Raimundo Colombo, que altera o Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, para
tornar obrigatória a comunicação ao contribuinte
da retenção da declaração de imposto de renda
para verificação por critérios ou parâmetros de
revisão em massa e facultar a sua retificação; e
– Projeto de Lei do Senado nº 235, de 2010, da Senadora Fátima Cleide, que modifica os incisos I e
VI do art. 7º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, para incluir os cursos de formação de
profissionais da educação em nível médio e superior entre os objetivos dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esgotou-se ontem 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 77, de 2009 (nº
2.138/2007, na Casa de origem, do Deputado
Vinicius Carvalho), que dispõe sobre a proteção
das cargas do transporte ferroviário;
– Projeto de Lei da Câmara nº 195, de 2009 (nº
2.596/2007, na Casa de origem, do Deputado
Maurício Rands), que inscreve o nome de Domingos Martins no Livro dos Heróis da Pátria; e
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– Projeto de Lei da Câmara nº 269, de 2009 (nº
3.566/2008, na Casa de origem, da Deputada Luciana
Costa), que confere ao Município de Barretos, no Estado
de São Paulo, o título de Capital Nacional do Rodeio.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei da Câmara
nº 77, de 2009, rejeitado, vai ao Arquivo; e os Projetos
de Lei da Câmara nºs 195 e 269, de 2009, aprovados,
vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.055, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no 23, de 2011,
seja desapensada da PEC no 43, de 2011, voltando a
tramitar de forma independente, por versar sobre matéria definida e específica.
Justificação
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no
23, de 2011, acrescenta incisos ao art. 17 da Constituição da República para prever a realização de
eleições internas diretas nos partidos políticos para
a escolha de candidatos a cargos eletivos. A outra
proposta que tramita em conjunto – a PEC no 43, de
2011 – trata de assunto diverso, qual seja a instituição de sistema eleitoral proporcional de listas preordenadas nas eleições para a Câmara dos Deputados.
Desta forma, torna-se necessário o desapensamento, a fim de que cada uma das matérias tenha curso
próprio e independente.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.056, DE 2011
Solicita informações ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República sobre vôos do
avião particular de prefixo PR-AJT.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
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mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência
da República sobre vôos do avião particular de prefixo PR-AJT:
1. Quais as origens e destinos dos vôos realizados, desde 2009, pelo avião King Air de prefixo PR-AJT?
2. Quais os horários de partida e de chegada dos vôos
relacionados acima?
3. Quais os nomes dos passageiros e tripulantes desse
avião em cada um dos vôos relacionados acima?
Justificação
De acordo com matéria publicada pela revista
Época, em sua edição de 22 de agosto do corrente
sob o título “Por que ele não responde?”, o Ministro
de Estado das Comunicações teria usado a aeronave
acima mencionada para deslocamentos pelo Brasil, o
que constitui desrespeito ao Código de Conduta da Alta
Administração Federal, que dispõe em seu artigo 7º:
Art. 7º A autoridade pública não poderá
receber salário ou qualquer outra remuneração
de fonte privada em desacordo com a lei, nem
receber transporte, hospedagem ou quaisquer
favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua
probidade ou honorabilidade.
Portanto, o presente requerimento visa buscar
justificativas pertinentes para o descumprimento do
Código de Conduta da Alta Administração Federal e
o eventual conflito de interesses envolvido no episódio acima citado.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2011. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.057, DE 2011
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja apresentado voto
de louvor à Presidenta Dilma Rousseff, pela entrevista concedida a Luiz Gonzaga Belluzzo, Mino Carta e
Sergio Lirio em 17 de agosto de 2011 e publicada pela
Revista Carta Capital, edições de 659 e 660.
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Justificação
A Presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista
a Luiz Gonzaga Belluzzo, Mino Carta e Sergio Lirio no
dia 17 de agosto de 2011, que publicada pela Revista
Carta Capital nas edições de 659 e 660. Na entrevista, a presidenta faz um profundo diagnóstico da crise
internacional. Alerta a Presidenta: “Temos uma crise
profunda, que, como todos sabem, não foi produzida
pelos governos. Deve-se a uma crise do mercado financeiro, da sua desregulamentação, com aquiescência, aí
sim, do poder público. Ontem, por acaso, estava com
dificuldade de dormir e voltei a assistir ao documentário
Inside Job, um filme que todo mundo deveria assistir.
É impressionante como, por meio dos depoimentos, o
absoluto descontrole fica patente. E em vez de tomarem medidas cabíveis para retomar as condições de
crescimento, encheram os bancos de dinheiro outra
vez, mantiveram a desregulamentação, continuaram
com o processo de descontrole e agora a crise se exprime de forma muito forte na Europa.
A Presidenta Dilma fala das utopias do nosso
tempo: “Há duas utopias apresentadas como possíveis.
Há aquela americana, a solução dos republicanos, que
acham ser possível sair de uma das maiores crises,
gerada não pelo descontrole dos gastos públicos, diminuindo o papel do Estado. Nesse debate há a tentativa dos republicanos de reduzir a nada o Estado. Não
se recupera uma economia desse jeito (...). Tem uma
segunda utopia vendida lá na Europa. É a seguinte: é
possível a gente ter uma união monetária em que a
economia central, ou as economias centrais, se beneficiam de uma única moeda, estruturam um mercado,
vendem os seus produtos para esse mercado e não
têm a menor responsabilidade fiscal, punindo seus integrantes quando eles entram em crise, também provocada pelo nível de empréstimo dos bancos privados.
Há um sujeito oculto engraçado, um Estado supranacional com uma política fiscal comum para socorrer os
integrantes e não deixar, por exemplo, que a Grécia
não tenha outra saída a não ser matar seus velhinhos,
atirá-los do penhasco, que era o que acontecia antes,
ou acabar em uma redução brutal dos salários e das
pensões. Agora, com a Itália e a Espanha, o problema
ficou mais complexo, entra em questão a União Europeia. Parece, lendo os jornais europeus, que as ofertas
de socorro são poucas e chegaram tarde. São duas
utopias muito graves, porque, como disse o Belluzzo,
é mais do mesmo e uma tentativa de responder à crise
com aquilo que a causou. Em vez de mudar o roteiro
da pauta, responde-se com o que a causou. Agora, o
Brasil tem de reagir a essa situação.
A Presidenta Dilma analisa a situação do Brasil nesse contexto de crise: “O momento agora não é
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igual ao de 2008 e 2009. Temos um problema sério,
porque os EUA podem ir para o quantitative easing
3 (emissão de dólares) e aí eles vão inundar este
nosso País. Não tem para onde ir e então eles virão
para os mercados existentes, ou seja, nós. Como disse a ministra da Indústria da Argentina, virão para um
mercado apetecible. Somos apetecibles, acho que o
espanhol tem essa capacidade sonora de às vezes
mostrar quão apetecibles somos. Começamos a tentar uma política bastante clara no sentido de conter
esses avanços quando o governo colocou aquela tributação sobre os derivativos, porque sabemos que
o efeito disso é a entrada aqui, ela se dá por essa
arbitragem dos juros.”
A Carta Capital questiona: “Mas o que se pode
fazer? Começar a baixar os juros?”
Responde a Presidenta: “Vamos, o governo, olhar
a partir de agora de uma forma diferente essa situação
que vem pela frente, porque é algo distinto. Não estamos mais na mesma situação de antes, nem sabemos
direito o que vem, mas estamos com abertura suficiente
para perceber que pode ser exigido de nós um grande
esforço para conter isso. De outro lado, percebemos
que, além de tudo, há o fato de que a indústria manufatureira no mundo está com uma grande capacidade
ociosa, procurando de forma urgente mercados, e
que somos esse mercado. Não vamos deixar inundar
o Brasil com produtos importados por meio de uma
concorrência desleal e muitas vezes perversa. Vamos
fazer uma política de conteúdo nacional com inovação, a mesma que aplicamos em relação à Petrobras
e que deu origem à encomenda de estaleiros novos
produzidos no País. Também vamos olhar o efeito da
crise por setor, porque ele é assimétrico. Alguns são
mais prejudicados que outros. Os mais afetados receberão estímulos e proteção específicos. Haverá uma
política de defesa comercial, além da continuidade de
nossas políticas sociais e de estímulo ao investimento
e ao consumo. Hoje (terça-feira 9), por exemplo, ampliamos o Supersimples. Fizemos uma grande isenção
tributária que beneficiará um universo muito grande de
empresas. Teremos ainda uma política de incentivo
à exportação por meio do Reintegra, uma novidade.
Nunca tínhamos feito nessa escala. Sabemos que isso
é só um início e estamos abertos a todas as outras
hipóteses de trabalho, vamos acompanhar de forma
pontual. É como se diz no futebol, marcação homem a
homem. Aqui também será marcação mulher a mulher
e de todos os jeitos possíveis (risos).”
A Presidenta Dilma aborda diversos outros temas,
como copa e olimpíadas, política de defesa, investimentos e infraestrutura, demonstrando, em todos eles,
profundo conhecimento sobre nosso Brasil..
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Por sua relevância, peço a apoiamento dos meus
pares para este voto de louvor.
Sala das Sessões, de 2011. – Senador Lindbergh Farias, PT/RJ.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.058, DE 2011
Com fulcro no art. 71, inciso IV, da Constituição
Federal, e nos termos do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, solicita-se ao Tribunal de Contas da União a realização de auditorias nas entidades
componentes do denominado “Sistema S”, no que
atine às gestões dos exercícios de 2008, 2009 e 2010.
Fazem parte do “Sistema S” as seguintes entidades: Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social do Comércio (SESC); Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social do
Transporte (SEST); Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte (SENAT); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Agência
Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento
(APEX); e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
As auditorias devem abranger análises dos(as):
1. balanços patrimoniais, em âmbito nacional e regional;
2. disponibilidades financeiras de um ano para outro;
3. receitas efetivamente arrecadadas nos anos auditados:
• via Instituto Nacional do Seguro Social
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, cotejando as informações com o informado pelas entidades em seus balanços patrimoniais;
• arrecadação direta e respectivos repasses dos SESI e SENAI regionais feitos
via SIAFI às entidades nacionais congêneres;
4. despesas, principalmente as classificadas nas rubrica publicidade, eventos, comunicação social
e similares, como: jornalismo, relações públicas,
marketing etc;
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5. transferências de recursos às federações e confederações a título de participação na aquisição
de imóveis de uso comum;
6. folhas de pagamento de pessoal;
7. quantidade de pessoas atendidas pelo Sistema,
destacando os gratuitos e os pagos, comparando os custos em ambos os casos.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2011. – Senador Ataídes Oliveira.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.059, DE 2011
(Do Senador Lindbergh Farias)
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja apresentado Voto
de Pesar à Senhora Ana Célia Castro e Filhos, pelo falecimento do economista e professor Antonio Barros de
Castro, ocorrido no domingo, dia 21 de agosto de 2011.
Justificação
O professor Antonio Barros de Castro faleceu em
decorrência de acidente doméstico em sua residência,
no Bairro do Humaitá, na cidade do Rio de Janeiro. Era
professor Emérito do Instituto de Economia da UFRJ.
Ele destacou-se como pesquisador de alta criatividade. Uma vez disse a um de seus alunos: “me chame
muito a atenção as idéias que vão contra a corrente”.
O professor Castro conhecia, como poucos, a história
real da economia brasileira. Ele visitava universidades, centro de pesquisa, fábricas e conversava com
trabalhadores e empresários. Era metódico, detalhista,
crítico de suas próprias idéias... era um pensador. Era
uma pessoa serena, mas com pensamento inquieto.
Ouvia, com atenção seus alunos, intelectuais experientes, adversários e admiradores. Sabia ouvir.
Seus ex-alunos relatam que suas aulas eram
espetaculares. Apresentava roteiro, bibliografia adequada e conclusões, absolutamente brilhantes. Era
rigoroso. Na pós-graduação, por exemplo, comentava
a nota da prova com cada aluno, sempre buscando
estimular a curiosidade investigativa de cada jovem
economista.
O professor Castro foi, também, um historiador
econômico com trabalhos originais sobre o Brasil. O
seu livro de maior destaque chama-se: “A Economia
Brasileira em Marcha Forçada” (em co-autoria com
Francisco Eduardo Pires de Souza, também professor
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do IE-UFRJ e seu grande amigo). Castro foi, ainda,
um dos primeiros pensadores que indicou as novas
questões que emergiram um dos primeiros pensadores que indicou as novas questões que emergiriam
a partir do crescimento chinês. O Brasil teria, segundo o Professor, que se reinventar no novo contexto
imposto pela China. Dizia: “não basta melhorar, tem
que mudar”.
Durante o governo do Presidente Lula, o Professor foi assessor do Ministro Guido Mantega, no Planejamento, e foi diretor do BNDES, banco do qual havia
sido presidente durante o governo Itamar Franco. No
governo da Presidente Dilma, era assessor do presidente do BNDES, Luciano Coutinho.
Perdemos um cidadão do Rio de Janeiro, um
brasileira cosmopolita. Conhecia o mundo, sua história
e suas economias. O professor Castro foi criado em
Ipanema, adorava a cidade e o Estado do Rio de Janeiro e também gostava da região serrana e do litoral
fluminense. Grande parte do entendimento de como
funciona a economia brasileira devemos ao professor,
em particular, os efeitos do II Plano Nacional de Desenvolvimento durante os anos 1970/80.
Pela importância que teve o Professor Antonio
Barros de Castro para o ensino de economia e por
sua atividade pública em prol do desenvolvimento
brasileiro, peço apoio dos meus pares para este voto
de pesar a família.
Sala das Sessões, de 2011 – Senador Lindbergh Farias, PT/RJ.
REQUERIMENTO N° 1.060, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, seja aprovado
“voto de aplauso à obra de educação técnica e tecnológica e progresso socioeconômico desenvolvida pelo
Instituto Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), do
Ceará, na pessoa de sua diretora-presidente, Professora Geórgia Aguiar.
Justificação
No ensejo da recente participação do Centec na
exposição “Centro Vocacional Tecnológico: a extensão
do saber a serviço da população”, evento, promovido
pela Câmara dos Deputados, entre os dias 16 e 19
deste mês, quero homenagear essa instituição que
está ajudando a escrever a história do ciclo de prosperidade econômica e inclusão social vivido atualmente
pelo meu estado:
Sociedade civil sem fins lucrativos fundada em
1999 e qualificada pelo governo estadual cearense
como organização social desde o ano seguinte, o
Centec atua como centro de referência da educação
profissional tecnológica de nível médio e superior de
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graduação e pós-graduação. Atende, também, à crescente demanda por formação inicial e continuada de
trabalhadores resultante do processo de interiorização
do desenvolvimento no Ceará atual.
Assim, o Centec se acha estabelecido em todo o
estado, com a sua sede e o seu Centro de Formação
de Instrutores (CFI) em Fortaleza; duas faculdades
tecnológicas (FATECs), uma em Quixeramobim (no
sertão central) e outra em Juazeiro do Norte (no Cariri).
Novas FATECs e outras unidades estão projetadas ou
já em construção: em Itapipoca (litoral oeste) e Iguatu
(região centro-sul);
Centros Vocacionais Técnicos – os CVTECs –
nos municípios de Aracati, Barbalha, Crato e São
Gonçalo do Amarante (este último, sede do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém); 33 Centros Vocacionais Tecnológicos – CVTs – em várias cidades, além
de três Núcleos de Informação Tecnológica – NITs.
A lista de cursos oferecidos pelas FATECs, pelos
CVTECs e CVTs inclui, entre outros: agronegócio; alimentos; irrigação e drenagem, saneamento ambiental;
manutenção industrial; eletroeletrônica; eletromecânica;
metalurgia; controle de processos industriais; •cozinha;
hospitalidade e lazer; recursos naturais; infraestrutura;
produção cultural e design.
O Centec, para além da sua missão pedagógica,
multiplica o seu dinamismo em numerosos programas
e projetos de apoio a políticas públicas, prestação de
serviços de pesquisa e consultoria empresarial e outros programas de assistência técnica e gerencial à
iniciativa privada.
Eu não poderia concluir minha fala sem uma
referência específica a outra experiência, muito bem-sucedida, do Centec: o seu programa de inclusão
digital e tecnologia da informação, compreendendo:
sete unidades do centro digital do Ceará (CDC), voltado à capacitação de recursos humanos para o ensino fundamental e o médio nos municípios com menor
índice de desenvolvimento; nove “garagens digitais”,
igualmente, espalhadas pela capital e o interior para
promover o acesso dos jovens às tecnologias de informação, com cursos introdutórios e de aperfeiçoamento
presenciais e a distância.
Por tudo aquilo que fazem e pelo muito que ainda
vão fazer pelo progresso do Ceará e do povo cearense,
quero aqui saudar os dirigentes, docentes, pesquisadores, funcionários técnicos e administrativos e, claro,
todos os alunos do Centec, na pessoa de sua diretora-presidente, professora Geórgia Aguiar.
Por tudo isso, conto com o apoio dos nobres pares
à aprovação do presente requerimento de homenagem.
Sala das Sessões, de agosto de 2011. – Eunício
Oliveira, Senador da República (PMDB/CE).
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REQUERIMENTO Nº 1.061, DE 2011
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Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Professora Tânia Rôsing,
idealizadora e coordenadora da Jornada Nacional
de Literatura de Passo Fundo, pelo transcurso dos
30 anos de atividades desse importante evento cultural, que realiza, na semana de 22 e 26-8-2011, a
sua 14ª Edição.
A homenagem do Senado Federal deverá ser
encaminhada à Professora Tânia Rôsing, no seguinte
endereço: Universidade de Passo Fundo, Setor Jornadas Literárias – Prédio do Centro Administrativo –
Caixa Postal 611, Passo Fundo – RS, CEP 99001-970
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2011. – Senadora Ana Amélia – Senador Pedro Simon – Senador Paulo Paim.

Eleito deputado estadual pelo Partido Republicano – PR, 1959-1963 e reeleito pelo Partido Social
Progressista – PSP, 1963-1967, teve seus direitos
políticos suspensos em agosto de 1966. Fez parte de
uma geração de parlamentares e políticos baianos
com a marca da resistência e da combatividade com
princípios, aliada ao conteúdo intelectual e presença
parlamentar marcante, cujo símbolo foi o deputado
Chico Pinto.
Secretário de Segurança Pública do Governo Waldir Pires, teve uma vida inteiramente ligada às causas
democráticas. Enio Mendes deixou viúva, Dona Lígia
Mendes de Carvalho, 5 filhos e 7 netos.
Apresento hoje um requerimento para que o Senado Federal possa expressar, em meu nome e de todos
os demais senadores, os nossos sinceros sentimentos
de pesar pela morte desse destacado político brasileiro.
Sala das Sessões, – Lídice da Mata, Senadora.

REQUERIMENTO Nº 1.062, DE 2011

REQUERIMENTO Nº 1.063, DE 2011

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento
do ex-Deputado Estadual Enio Mendes, apresentando
condolências à família.

Requeiro, nos termos do disposto no art. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de voto de pesar pelo falecimento do
Empresário José Nilson Crispim, Presidente do Grupo
Paraibano Elizabeth, Indústria de Cerâmica e Porcelanato, que faleceu no dia 21 de agosto do corrente ano,
bem como a apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 24 de agosto de 2011. – Senador Cícero Lucena, (PSDB/PB).

Justificação
Faleceu na manhã de quinta-feira, 18 de agosto
último, no Instituto Baiano de Cardiologia, Enio Mendes,
aos 83 anos. Advogado, ex-deputado estadual cassado
e preso em abril de 1964, ex-secretário de Segurança
Pública da Bahia no Governo Waldir Pires, são alguns
componentes do perfil pessoal e político deste baiano
de Esplanada. Ele, no entanto, foi acima de tudo ao
longo da vida um combatente de primeira linha nas
melhores e mais corajosas causas democráticas da
Bahia e do País ao longo das últimas décadas.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – As propostas de emenda à Constituição
que acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 509, DE 2011
Altera o art. 7o da Lei no 9.709, de 18 de
novembro de 1998, para definir a população
diretamente interessada de que tratam os
§§ 3o e 4o do art. 18 da Constituição Federal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 7o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 7o Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4o e 5o, entende-se por população diretamente interessada, respectivamente,
a de todo o país, para o caso da incorporação,
subdivisão ou desmembramento de Estados
para se anexarem a outros ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, e a de todo o
Estado, para o caso da criação, incorporação,
fusão ou desmembramento de Municípios,
devendo a vontade popular ser aferida pelo
percentual que se manifestar em relação ao
total da população consultada.” (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo definir,
em melhores condições, o que se entende por população diretamente interessada, seja na incorporação,
subdivisão ou desmembramento de Estados, seja na incorporação, fusão ou desmembramento de municípios.
O tema, pela abrangência das reais consequências que tem nos campos administrativo, financeiro
econômico e social, necessita do posicionamento de
toda a população do país, para os casos que envolvem os Estados, bem como de toda a população do
Estado, para os casos que envolvem seus municípios.
O Professor Doutor Dalmo de Abreu Dallari, firme
defensor dessa ideia, argumenta que a criação de novos Estados na federação brasileira, pelo desmembramento dos Estados ora existentes, afetará seriamente
os direitos fundamentais de todo o povo brasileiro, além
de criar pesados ônus que deverão ser suportados por
toda a população. Assim sendo, é mais do que óbvio
que uma proposta para a criação de novos Estados interessa diretamente a todos e não só às pessoas que
residem nos Estados que se pretende desmembrar. É
muito importante que isso esteja bem claro e não seja
esquecido, para impedir a prática de atos que acarretem
pesados ônus para os cofres públicos e que sejam contrários às normas constitucionais que regem a matéria.
Diz o Professor Dalmo que tais advertências se
fazem necessárias e oportunas, tendo em conta várias
manifestações, divulgadas pela imprensa, anunciando o
propósito de propor a criação de novos Estados no Brasil, mediante o desdobramento de algumas das atuais
Unidades da Federação. Como primeira advertência, é
preciso lembrar que com a criação dos novos Estados,
que, obviamente, ainda não terão renda, haverá, desde logo, a necessidade de que os cofres federais, ou
seja, o povo brasileiro, pague a instalação do aparato
governamental, isto é, o governo do Estado com sua
sede, suas Secretarias e todas as repartições necessárias para o desempenho dos encargos que são de
competência estadual, um Legislativo estadual e um
Poder Judiciário, todos com instalações apropriadas e
com os titulares ocupantes dos cargos, além do equipamento e do funcionalismo indispensáveis. Tudo isso
representando um elevado ônus financeiro que deverá
ser suportado por todo o povo brasileiro.
O momento é muito importante para a discussão
do tema, como explica o Professor Dalmo de Abreu
Dallari, porque recentemente o Congresso Nacional
aprovou proposta de realização de um plebiscito no
Estado do Pará, para perguntar aos eleitores daquele
Estado, e só a eles, se estão de acordo com o desmembramento daquela Unidade. A proposta foi apre-
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sentada sem a demonstração da viabilidade econômica
dos novos Estados.
Além dos elevados ônus econômico-financeiros
que recairão sobre todo o povo brasileiro, acrescente-se
ainda que serão afetados os seus direitos políticos, pois
o mesmo eleitorado do Estado do Pará, que hoje elege
três Senadores, que é o número de representantes de
cada Estado, passará a eleger nove Senadores, o que,
obviamente, irá reduzir o peso e a influência dos eleitores de todos os demais Estados. E haverá também um
desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos Deputados,
pois segundo a Constituição cada Estado deverá ter um
mínimo de oito Deputados federais, o que significará um
aumento de, aproximadamente, 13 deputados, sem que
tenha aumentado o número total de eleitores. Também
sob esse aspecto é mais do que óbvio que a decisão de
criar novos Estados é do interesse direto e imediato de
toda a população brasileira e não apenas dos eleitores
do Estado cujo desmembramento se propõe.
A par desses aspectos, que envolvem relevante
interesse público de amplitude nacional, é fundamental ter em conta que, segundo disposição expressa
da Constituição da República, em seu artigo 18, parágrafo 3º, “os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito”.
Pela argumentação do Professor Dalmo de Abreu
Dallari, que entendo como apropriada, toda a população brasileira é diretamente interessada numa proposta
de subdivisão ou desmembramento de Estados, pois
tal medida acarretará graves conseqüências, diretas
e imediatas, sobre os direitos e interesses de toda a
população do Brasil.
Por tudo, coloco à análise de meus pares, senadoras e senadores, esse tema de grande importância,
solicitando toda a atenção da Casa para que a matéria
tenha a tramitação mais célere possível.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998.
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:
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I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2o Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1o O plebiscito é convocado com anterioridade a
ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo
voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.
§ 2o O referendo é convocado com posterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo
a respectiva ratificação ou rejeição.
Art. 3o Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo,
e no caso do § 3o do art. 18 da Constituição Federal, o
plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo,
dos membros que compõem qualquer das Casas do
Congresso Nacional, de conformidade com esta Lei.
Art. 4o A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na
mesma data e horário em cada um dos Estados, e do
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas.
§ 1o Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista
no caput, o projeto de lei complementar respectivo
será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.
§ 2o À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo
anterior compete proceder à audiência das respectivas
Assembléias Legislativas.
§ 3o Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembléias Legislativas opinarão,
sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão
ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos
concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.
§ 4o O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5o O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios,
será convocado pela Assembléia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.
Art. 6o Nas demais questões, de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de confor-
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midade, respectivamente, com a Constituição Estadual
e com a Lei Orgânica.
Art. 7o Nas consultas plebiscitárias previstas nos
arts. 4o e 5o entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso
de fusão ou anexação, tanto a população da área que
se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo;
e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se
manifestar em relação ao total da população consultada.
Art. 8o Aprovado o ato convocatório, o Presidente
do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral,
a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição:
I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias
organizadas pela sociedade civil em torno da matéria
em questão, para a divulgação de seus postulados
referentes ao tema sob consulta.
Art. 9o Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas
seja proclamado.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos
termos da presente Lei, será considerado aprovado
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de
maneira direta com a consulta popular.
Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e
referendo obedecerá às normas do Regimento Comum
do Congresso Nacional.
Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1o O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2o O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais impropriedades
de técnica legislativa ou de redação.
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Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13
e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa
popular, consoante as normas do Regimento Interno.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177o da Independência e 110o da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Renan Calheiros.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 510, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – para dispor sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos de
educação infantil durante as férias escolares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Seção II do Capítulo II do Título V da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 31-A:
“Art. 31-A. Os estabelecimentos públicos
de educação infantil oferecerão atividades pedagógicas para seus alunos durante os períodos de férias escolares, no mesmo horário de
atendimento dos dias letivos, sem prejuízo dos
direitos trabalhistas dos profissionais da educação e com os devidos acréscimos em sua
remuneração pela carga adicional de trabalho.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB), a educação infantil é a primeira
etapa da educação básica e pode ser oferecida em
creches e pré-escolas (art. 30). Portanto, as atividades
desenvolvidas nessas instituições têm fundamentos e
objetivos educacionais.
Todavia, creches e pré-escolas tradicionalmente
se revestem de um caráter mais amplo. Essas instituições permitem que os pais das crianças possam ir para
o trabalho com a tranquilidade de saber que seus filhos
de tenra idade estão sendo cuidados por profissionais
qualificados, em instituições de natureza pedagógica.
Nesse sentido, o art. 7º, inciso XXV, da Constituição Federal estabelece como um dos direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais a assistência gratuita
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aos filhos e dependentes, desde o nascimento até cinco
anos de idade, em creches e pré-escolas. Por sua vez,
seu art. 208, IV, determina como dever do Estado a
garantia de educação infantil, em creche e pré-escola,
às crianças até cinco anos de idade.
Ocorre que a referida tranquilidade dos pais é
suspensa durante as férias escolares, uma vez que, na
maior parte dos casos, os filhos ficam em casa. Nem
todos os pais podem contar com o auxílio de um parente ou vizinho nessas ocasiões. Poucas são as famílias
que podem arcar com a despesa adicional de contratar
uma babá para cuidar de seus filhos nesse período.
Para permitir aos pais trabalhadores a segurança de saber que seus filhos estão bem cuidados, este
projeto de lei determina que as creches e pré-escolas
públicas mantenham atividades pedagógicas durante
os períodos de férias escolares.
Cada rede escolar e escola poderá organizar, em
regime de rodízio, por exemplo, a permanência de profissionais para se ocupar das crianças. O projeto deixa
claro, todavia, que nenhum direito trabalhista poderá
ser desrespeitado. Ficam garantidas, assim, as férias
e os recessos legais dos profissionais da educação.
Já a eventual carga adicional de trabalho deverá ser
devidamente remunerada.
Em vista dos argumentos expostos, peço às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores seu voto
favorável à aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senadora Angela Portela.
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades
de Educação e Ensino
....................................................................................
SEÇÃO II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
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II – pré-escolas, para as crianças de quatro a
seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para
o acesso ao ensino fundamental.
SEÇÃO III
Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão
regular por série podem adotar no ensino fundamental
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido,
sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus
responsáveis, em caráter:
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por
professores ou orientadores religiosos preparados e
credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades
religiosas; ou
II – interconfessional, resultante de acordo entre
as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.
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Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola.
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno
e das formas alternativas de organização autorizadas
nesta Lei.
§ 2º O ensino fundamenta
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 511, DE 2011
Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setembro
de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional
de Turismo, define as atribuições do Governo
Federal no planejamento, desenvolvimento
e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº
6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, e
dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março
de 1991; e dá outras providências – Lei Geral
do Turismo, para definir entre os prestadores
de serviços turísticos os albergues.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 21 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, passa a viger acrescido do seguinte
inciso VII:
“Art. 21. .................................................
...............................................................
VII – albergues.
......................................................” (NR)
Art. 2º Acrescente-se a seguinte Subseção VII-A à Seção I do Capítulo V da Lei nº 11.771, de 17 de
setembro de 2008:
“SUBSEÇÃO VII-A
Dos Albergues
Art. 32-A. Consideram-se albergues estabelecimentos, independentemente de sua
forma de constituição, destinados a prestar
serviços de alojamento temporário, ofertados
em unidades coletivas, podendo contar com
algumas unidades individuais, ofertando serviços coletivos necessários aos usuários, mediante adoção de instrumento contratual, tácito
ou expresso, e cobrança de diária.
Parágrafo único. O Poder Executivo discriminará, mediante regulamentação, os equipamentos mínimos necessários para o enquadramento do prestador de serviço na atividade de
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que trata o caput, bem como definirá normas
de classificação.”
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Um dos maiores meios de hospedagem de jovens
viajantes, em geral chamados “mochileiros”, em todo
mundo, são os albergues ou pousadas da juventude.
Na proximidade dos megaeventos esportivos que
o Brasil sediará – Copa das Confederações FIFA 2013,
Copa do Mundo FIFA 2014, Copa das Américas CONMEBOL/CONCACAF 2015 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 –, muitos dos visitantes procurarão
meios mais baratos de hospedagem, como albergues,
acampamentos turísticos e os chamados cama e café.
Esta proposta vem corrigir um equívoco na nossa
Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771, de 17 de setembro
de 2008), que deixou de incluir os albergues entre os
prestadores de serviços turísticos.
Acrescemos, portanto, no art. 21, este tipo de
estabelecimento e criamos uma Subseção para tratar
da definição e forma de regulamentação que será feita
pelo Poder Executivo.
Pela relevância da matéria, contamos com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, define as atribuições do Governo
Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a
Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o
Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de
1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28
de março de 1991; e dá outras providências
....................................................................................
CAPÍTULO V
Dos Prestadores De Serviços Turísticos
SEÇÃO I
Da Prestação de Serviços Turísticos
....................................................................................
SUBSEÇÃO I
Do Funcionamento e das Atividades
Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços
turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários indivi-
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duais e os serviços sociais autônomos que prestem
serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia
produtiva do turismo:
I – meios de hospedagem;
II – agências de turismo;
III – transportadoras turísticas;
IV – organizadoras de eventos;
V – parques temáticos; e
VI – acampamentos turísticos.
Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias,
as sociedades empresárias que prestem os seguintes
serviços:
I – restaurantes, cafeterias, bares e similares;
II – centros ou locais destinados a convenções
e/ou a feiras e a exposições e similares;
III – parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento
e lazer;
IV – marinas e empreendimentos de apoio ao
turismo náutico ou à pesca desportiva;
V – casas de espetáculos e equipamentos de
animação turística;
VI – organizadores, promotores e prestadores
de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições
e eventos;
VII – locadoras de veículos para turistas; e
VIII – prestadores de serviços especializados
na realização e promoção das diversas modalidades
dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas
e empresas de planejamento, bem como a prática de
suas atividades.
....................................................................................
SUBSEÇÃO VII
Dos Acampamentos Turísticos
Art. 32. Consideram-se acampamentos turísticos as áreas especialmente preparadas para a montagem de barracas e o estacionamento de reboques
habitáveis, ou equipamento similar, dispondo, ainda,
de instalações, equipamentos e serviços específicos
para facilitar a permanência dos usuários ao ar livre.
Parágrafo único. O Poder Executivo discriminará,
mediante regulamentação, os equipamentos mínimos
necessários para o enquadramento do prestador de
serviço na atividade de que trata o caput deste artigo.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania; e de Desenvolvimento Regional e
Turismo, cabendo à última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 512, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Acrescenta dispositivos ao art. 186
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
e ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre a aposentadoria especial dos segurados portadores de
deficiência decorrente da Síndrome da Talidomida e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 186 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 186. ...............................................
...............................................................
§ 4º O portador da deficiência física conhecida como “Síndrome da Talidomida” poderá
se aposentar voluntariamente após 20 (vinte)
anos de contribuição, independentemente de
idade, desde que observado o tempo mínimo
de (10) dez anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo
em que se dará a aposentadoria.” (NR)
Art. 2º O art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991 passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 57. .................................................
...............................................................
§ 9º O portador da deficiência física conhecida como “Síndrome da Talidomida” poderá
se aposentar voluntariamente após 20 (vinte)
anos de contribuição, independentemente de
idade.” (NR)
Art. 3º A concessão dos benefícios de que tratam
os arts. 1º e 2º desta Lei ocorrerá sem prejuízo dos
demais benefícios devidos a seus beneficiários, especialmente da pensão estabelecida pela Lei nº 7.070,
de 20 de dezembro de 1982.
Art. 4º As despesas decorrentes da concessão
dos benefícios previstos nesta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir
do primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição regulamenta, ainda que
parcialmente, as disposições da Constituição Federal, que em seus arts. 40, § 4º, I e 201, § 4º, estabelecem que a concessão de aposentadoria especial aos
deficientes físicos deverá ser regulamentada por Lei
complementar.
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No caso, trata-se da aposentadoria especial a ser
concedida às pessoas com deficiência decorrente da
chamada Síndrome da Talidomida. Como é sabido, a
aplicação desse medicamento durante a gestação provoca sérias malformações, afetando particularmente
os membros superiores e inferiores, com o resultante
comprometimento das capacidades motoras.
Para esse trabalhador, em virtude das limitações
impostas pela sua condição, o trabalho padece de maior
dificuldade, de maior desgaste e mesmo a locomoção
pode ser difícil. Nada mais justo, portanto, que lhe seja
conferido estatuto especial, que contemple a situação
também especial em que se encontra.
Ora, trata-se, na realidade, de um grupo pequeno, pois o número reconhecido de vítimas no Brasil
é de apenas 277 pessoas, estimando-se um número
máximo de entre 300 a 1.000 pessoas afetadas. Em
razão disso, o impacto financeiro da medida é, também,
pequeno, sendo facilmente suportado pelo orçamento
da seguridade social e dos entes públicos.
Não obstante sua pequena abrangência, em termos puramente numéricos, sua aprovação representará muito para os beneficiados, que poderão usufruir
da justa compensação pelas dificuldades que sofrem
e que, em última instância, decorreram da insuficiente
vigilância do próprio Estado. Desse modo, peço apoio
aos meus pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
....................................................................................
SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos
(Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19.12.2003)
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condições:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressal-
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vados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 47, de 2005)
I – portadores de deficiência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
II – que exerçam atividades de risco; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação
ao disposto no § 1º, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das
funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes
dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição,
é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício
de pensão por morte, que será igual: (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para
os benefícios do regime geral de previdência social de
que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da
parcela excedente a este limite, caso aposentado à
data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
II – ao valor da totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios
do regime geral de previdência social de que trata o
art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela
excedente a este limite, caso em atividade na data
do óbito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 9º – O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de
disponibilidade. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
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§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição fictício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma
total dos proventos de inatividade, inclusive quando
decorrentes da acumulação de cargos ou empregos
públicos, bem como de outras atividades sujeitas a
contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos
de inatividade com remuneração de cargo acumulável
na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de
cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
20, de 15/12/98)
§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime
de previdência dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos
e critérios fixados para o regime geral de previdência
social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20,
de 15/12/98)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração bem como de outro cargo temporário ou
de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15/12/98)
§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores
titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor
das aposentadorias e pensões a serem concedidas
pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 15. O regime de previdência complementar de
que trata o § 14 será instituído por lei de iniciativa do
respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art.
202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio
de entidades fechadas de previdência complementar,
de natureza pública, que oferecerão aos respectivos
participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado
ao servidor que tiver ingressado no serviço público até
a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3°
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serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de
aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual
igual ao estabelecido para os servidores titulares de
cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 41, 19.12.2003)
§ 19. O servidor de que trata este artigo que
tenha completado as exigências para aposentadoria
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por
permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição
previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 20. Fica vedada a existência de mais de um
regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente
estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de
aposentadoria e de pensão que superem o dobro do
limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da
lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................
SEÇÃO III
Da Previdência Social
Art. 201. A previdência social será organizada sob
a forma de regime geral, de caráter contributivo e de
filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos
termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
I – cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
II – proteção à maternidade, especialmente à
gestante; (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
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IV – salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
V – pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2º (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência
social, ressalvados os casos de atividades exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física e quando se tratar de segurados
portadores de deficiência, nos termos definidos em lei
complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de
contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado
terá valor mensal inferior ao salário mínimo. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 3º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previdência. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral
de previdência social, nos termos da lei, obedecidas
as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 20, de 1998)
I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem,
e trinta anos de contribuição, se mulher; (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco
anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos
os sexos e para os que exerçam suas atividades em
regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para
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o professor que comprove exclusivamente tempo de
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de
previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente
pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e conseqüente repercussão
em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de
baixa renda e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito
de sua residência, desde que pertencentes a famílias
de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de
valor igual a um salário-mínimo. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e
carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.112, DE
11 DE DEZEMBRO DE 1990, DETERMINADA PELO
ART. 13 DA LEI Nº 9.527, DE 10 DE DEZEMBRO DE
1997.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Benefícios
SEÇÃO I
Da Aposentadoria
Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art.
40 da Constituição)
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I – por invalidez permanente, sendo os proventos
integrais quando decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos
demais casos;
II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III – voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se
homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com proventos
integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em
funções de magistério se professor, e 25 (vinte e cinco)
se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e
aos 25 (vinte e cinco) se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas
ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no
serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras
que a lei indicar, com base na medicina especializada.
§ 2o Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que
trata o inciso III, “a” e “c”, observará o disposto em lei
específica.
§ 3o Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez
quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade
de se aplicar o disposto no art. 24. (Incluído pela Lei
nº 9.527, de 10.12.97)
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
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§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física, durante o período mínimo fixado.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições
especiais que sejam ou venham a ser consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de
11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do
segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado
aposentado nos termos deste artigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art.
58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)
....................................................................................
LEI Nº 7.070, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1982.
Dispõe sobre pensão especial para
os deficientes físicos que especifica e dá
outras providencias.
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O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível,
aos portadores da deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida” que a requererem, devida a
partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto
Nacional de Previdência Social – INPS.
§ 1º O valor da pensão especial, reajustável a cada
ano posterior à data da concessão segundo o índice
de Variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional ORTN, será calculado, em função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência
resultante da deformidade física, à razão, cada um,
de metade do maior salário mínimo vigente no País.
§ 2º Quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria
alimentação, atribuindo-se a cada uma 1 (um) ou 2
(dois) pontos, respectivamente, conforme seja o seu
grau parcial ou total.
Art 2º A percepção do benefício de que trata esta
Lei dependerá unicamente da apresentação de atestado médico comprobatório das condições constantes do
artigo anterior, passado por junta médica oficial para
esse fim constituída pelo Instituto Nacional de Previdência Social, sem qualquer ônus para os interessados.
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 513, DE 2011
Estabelece normas gerais para a contratação de parceria público-privada para a
construção e administração de estabelecimentos penais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para a
contratação de parceria público-privada, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a construção e administração de estabelecimentos penais.
Art. 2º A parceria público-privada para os estabelecimentos penais poderá abranger presos condenados
e provisórios, submetidos a qualquer regime de pena.
Art. 3º A parceria público-privada de que trata
esta Lei é contrato de concessão administrativa e será
precedida de licitação, observando-se o disposto na
Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.
§ 1º A Administração Pública levará em conta,
para a seleção do grupo ou empresa privada, entre
outros critérios julgados convenientes, a viabilidade
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prática do projeto-modelo de concepção da estrutura
arquitetônica do estabelecimento penal, suas condições de segurança e a capacidade de a estrutura e
a empresa atenderem aos serviços a serem exigidos
contratualmente.
§ 2º Não poderão fazer parte da sociedade dos
grupos ou empresas privadas de que trata o § 1º deste
artigo, seja como sócio ou acionista, as pessoas que
tiverem sido condenadas por crime contra a Administração Pública ou por improbidade administrativa.
Art. 4º Na contratação de parceria público-privada
serão observadas as seguintes diretrizes:
I – reeducação, reabilitação e ressocialização do preso;
II – respeito aos direitos e deveres do preso;
III – respeito à integridade física e moral dos presos;
IV – segurança do estabelecimento penal;
V – obrigatoriedade de trabalho do preso;
VI – quantidade de presos compatível com a estrutura
e finalidade do estabelecimento penal;
VII – indelegabilidade das funções jurisdicionais e
disciplinares, exclusivas do Estado.
Art. 5º Os cargos de diretor e vice-diretor do estabelecimento penal serão ocupados por servidores
públicos de carreira, observado o disposto no art. 75
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Parágrafo único. O quadro de pessoal dos estabelecimentos penais será formado e contratado pelo
concessionário.
Art. 6º O concessionário disponibilizará e manterá para os presos:
I – assistência jurídica;
II – acompanhamento médico, odontológico e nutricional;
III – programas de ensino fundamental, de capacitação profissional e de esporte e lazer;
IV – corpo técnico para a elaboração e execução dos
programas de individualização de pena;
V – programa de atividades laborais.
Art. 7º Os estabelecimentos penais atenderão
aos seguintes requisitos:
I – possuir área física suficiente para permitir o desenvolvimento de atividades laborais, educacionais
e recreativas em relação à quantidade de vagas;
II – dispor de pessoal treinado em segurança e vigilância;
III – dispor e manter ambientes limpos, aerados, salubres e com condicionamento térmico adequado,
manter os presos limpos e com apresentação
pessoal adequada, assim como oferecer área
mínima de 6m2 (seis metros quadrados) para
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cada preso, com aparelho sanitário e lavatório,
nas unidades celulares.
Art. 8º O concessionário, na execução da parceria,
poderá subcontratar qualquer serviço, fornecimento ou
partes da obra do estabelecimento penal, até o limite
admitido, em cada caso, pela Administração Pública,
conforme avaliação de conveniência e oportunidade,
responsabilizando-se solidariamente por qualquer erro,
dano ou deficiência de execução.
Art. 9º O concessionário será remunerado com
base na disponibilidade de vagas do estabelecimento
penal, no número de presos custodiados e na prestação de serviços requerida pelo contrato.
Parágrafo único. A avaliação dos serviços oferecidos pelo concessionário será baseada em indicadores de desempenho e disponibilidade estabelecidos
por contrato.
Art. 10. O concessionário terá liberdade para explorar o trabalho dos presos, assim como utilizar ambientes do estabelecimento penal para a comercialização de produtos e serviços oriundos desse trabalho,
e dos lucros advindos será deduzida a remuneração
devida, observado o disposto neste artigo.
§ 1º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho e não gera
relação de emprego entre o contratante da mão-de-obra e o preso.
§ 2º Ao preso serão assegurados os seguintes
direitos:
I – remuneração mínima correspondente a ¾ (três
quartos) do salário mínimo, para uma jornada de
trabalho de quarenta e quatro horas semanais,
que será depositada em conta judicial, garantida
a correção monetária;
II – previdência social;
III – equipamento de proteção individual contra acidentes do trabalho, obedecidas as normas relativas
a higiene e segurança do trabalho, fixadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;
IV – treinamento profissional;
V – seguro contra acidente de trabalho.
§ 3º A contribuição previdenciária devida pelo
contratante da mão-de-obra do preso será de dez por
cento, incidente sobre o total da remuneração bruta
contratada.
§ 4º O concessionário ou empresa subcontratada
poderá capacitar e remunerar os presos de forma diferenciada, com base em critério de produtividade ou
conforme seus interesses econômicos e as circunstâncias do mercado.
§ 5º O preso que não consentir no trabalho
para o concessionário ou empresa subcontratada,
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será transferido para estabelecimento penal onde o
trabalho é executado sob fiscalização e controle do
Poder Público.
Art. 11. A mão-de-obra do preso poderá ser explorada diretamente pelo concessionário ou ser subcontratada, observadas as seguintes condições:
I – os presos considerados perigosos e que possam
apresentar risco para a sociedade, conforme avaliação técnica, não realizarão trabalhos externos;
II – o concessionário garantirá, juntamente com o
Poder Público, a vigilância e a segurança nos
trabalhos externos.
Art. 12. O concessionário, considerando o desempenho laboral do preso, ou em caso de interesse na
sua contratação após a obtenção da liberdade, poderá
apresentar ao juiz da execução proposta mais benéfica
de remição em relação à prevista no art. 126 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 13. É atribuição do Poder Público determinar
a transferência de presos para outros estabelecimentos penais, fazer escoltas em caso de transferências,
o transporte para o tribunal ou para atender a atos do
processo penal ou da investigação criminal e a vigilância e a segurança nos trabalhos externos dos presos.
Art. 14. O contrato poderá ser rescindido pelas
partes na hipótese de desempenho que não atenda
aos critérios de avaliação previstos em contrato.
Art. 15. É permitida a participação de empresas
ou grupos com capital estrangeiro nos contratos de
que trata esta Lei.
Art. 16. Os estabelecimentos penais sob contratação de parceria público-privada serão fiscalizados
pelo juízo da execução penal, pelo Ministério Público,
pelo Conselho Penitenciário e pelo Departamento Penitenciário local.
Art. 17. Os arts. 29, 32, 33, 36, 37, 76, 77 e caput
do art. 88 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, não
se aplicam para o caso de parceria público-privada na
administração do estabelecimento penal, e as disposições referidas ficarão a critério do que for estabelecido no contrato.
Art. 18. Aplicam-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e
da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei objetiva traçar normas
gerais para a parceria público-privada na construção
e administração de estabelecimentos penais no Brasil.
Já existem parcerias em andamento em alguns Esta-
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dos. O que se busca é fornecer um tratamento mínimo
para o tema em relação a questões essenciais, para
que haja uma uniformidade de execução em relação
a elas no território nacional.
Este projeto não trata de “privatização” do sistema
prisional. Seria mais adequado falar em terceirização;
ou, ainda melhor, em co-gestão dos estabelecimentos
prisionais por meio da parceria entre setor público e
privado, buscando otimizar a prestação dos serviços
penitenciários. Há parcerias no Ceará, Bahia, Amazonas, Espírito Santo e Santa Catarina. Há projetos em
andamento em Pernambuco e em Minas Gerais. Não
é uma novidade em nosso País. Prima-se pela idéia de
uma Administração Pública gerencial, em que se busca
fazer com que o serviço público seja menos burocrático e atinja sua finalidade, que a prestação do serviço
seja mais eficiente, procurando, assim, eliminar fatores
que inflacionam o gasto público, como a corrupção, o
nepotismo, o abuso do poder etc.
Em muitos casos não há ganho em termos de
economia de recursos públicos. Mas esse não é o
objetivo da parceria público-privada de que trata este
projeto. A Lei de Execução Penal anuncia em seu art.
1º qual é o objetivo da execução de qualquer pena: a
ressocialização. E é precisamente isso o que o nosso atual sistema público de execução penal não tem
logrado cumprir. O custo financeiro para o Estado na
manutenção do preso pela iniciativa privada deve ser
analisado de acordo com os fatores positivos que esse
modelo traz para a sociedade, uma vez que os índices
de reincidência criminal são baixos. Ou seja, ao menos
abre-se a possibilidade de ressocialização no nosso
sistema, em face do investimento que se faz na pessoa
do preso, colocando ao seu dispor trabalho, condições
mínimas de habitabilidade, alimentação e saúde.
Algumas experiências têm sido muito positivas.
Por exemplo, na Penitenciária de Guarapuava, no Paraná, em que vários serviços foram terceirizados, a taxa
de reincidência criminal é de 6%, enquanto a média
nacional gira em torno de 85%.
A terceirização trará ganhos ao mirar os seguintes fatores: obrigatoriedade de trabalho para o preso; capacitação profissional; e educação. São fatores
fundamentais para um processo de ressocialização
eficiente. Para tanto, a iniciativa privada precisa estar
livre para explorar a mão-de-obra do preso como bem
quiser, respeitados, obviamente, os limites legais. A lógica econômico-privada garantirá uma auto-regulação
do sistema que só trará ganhos para a sociedade, pois
possibilitará o que o sistema atual não possibilita, a
ressocialização, e, talvez, no longo prazo, a auto-suficiência. Em janeiro de 2011, por exemplo, foi firmado
acordo entre o CNJ (Conselho Nacional de Justiça),
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o Ministério dos Esportes e o Comitê Organizador
Brasileiro da Copa do Mundo de 2014, com previsão
de contratação de detentos e ex-detentos nas obras e
serviços necessários à realização do Mundial. É disso
que o Brasil precisa: uso inteligente e racional da mão-de-obra dos presos.
Importante ressaltar que o projeto respeita a
Convenção nº 29 da Organização Internacional do
Trabalho. O trabalho do preso para a iniciativa privada
é contratado e, portanto, deve ter seu assentimento.
Se o preso não consentir, deverá ser transferido para
uma unidade penal controlada pelo Poder Público.
O sistema de co-gestão da execução penal não
implica em abrir mão da competência privativa de executar a pena, que é do Estado. Mesmo que o setor de
segurança seja administrado pela iniciativa privada, a
responsabilidade pela execução da política penitenciária continua sendo estatal, já que se trata de matéria de
índole constitucional. O corpo diretivo do presídio (diretor
e vice-diretor) é composto por membros indicados pelo
Estado, exercendo função pública típica. As competências
jurisdicionais e disciplinares também são indelegáveis.
Uma das causas do agravamento da crise no
sistema penitenciário brasileiro é a má aplicação do
dinheiro público na administração dos presídios. Profissionais que recebem sem trabalhar, agentes penitenciários que fazem da profissão um “bico”, servidores
administrativos que desviam material de expediente e
gêneros alimentícios, estruturas prisionais sujas, que
estimulam crimes e faltas disciplinares, e que operam
sem capacidade de suportar a população carcerária
que abriga, o que estimula rebeliões. Gasta-se muito
e os problemas não são resolvidos.
O Estado mostrou-se incompetente para tratar
da questão. Urge a transferência desses problemas
para a iniciativa privada. Nesse sentido, julgamos a
presente proposta fundamental para o futuro do sistema prisional brasileiro, e conclamamos os ilustres
Pares a apoiá-la.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.
Institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no
âmbito da administração pública.
....................................................................................
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984.
Institui a Lei de Execução Penal.
....................................................................................
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Art. 29. O trabalho do preso será remunerado,
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4
(três quartos) do salário mínimo.
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho
deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime,
desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios;
b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista
nas letras anteriores.
....................................................................................
Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser
levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e
as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.
§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível,
o artesanato sem expressão econômica, salvo nas
regiões de turismo.
§ 2º Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão
solicitar ocupação adequada à sua idade.
§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente
exercerão atividades apropriadas ao seu estado.
Art. 33. A jornada normal de trabalho não será
inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com
descanso nos domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário
especial de trabalho aos presos designados para os
serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.
....................................................................................
SEÇÃO III
Do Trabalho Externo
Art. 36. O trabalho externo será admissível para
os presos em regime fechado somente em serviço ou
obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde
que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da
disciplina.
§ 1º O limite máximo do número de presos será de
10% (dez por cento) do total de empregados na obra.
§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse
trabalho.
§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada
depende do consentimento expresso do preso.
Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser
autorizada pela direção do estabelecimento, depen-
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derá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além
do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.
Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de
trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos
neste artigo.
....................................................................................
SEÇÃO III
Da Direção e do Pessoal dos
Estabelecimentos Penais
Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos:
I – ser portador de diploma de nível superior de
Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais;
II – possuir experiência administrativa na área;
III – ter idoneidade moral e reconhecida aptidão
para o desempenho da função.
Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo
integral à sua função.
Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será
organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de
atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções.
Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes
pessoais do candidato.
§ 1° O ingresso do pessoal penitenciário, bem
como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se
à reciclagem periódica dos servidores em exercício.
§ 2º No estabelecimento para mulheres somente
se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino,
salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Penitenciária
....................................................................................
Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e
lavatório.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última
a decisão terminativa.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
encaminhados às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 202,
de 2011, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de
Lei do Senado nº 437, de 2009, do Senador Eduardo
Azeredo, que inclui o nome do cidadão Pedro Aleixo
na galeria dos que foram ungidos pela Nação Brasileira
para a Suprema Magistratura.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 202/11/PS-GSE
Brasília, 23 de agosto de 2011
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.245, de 2010, do Senado Federal (PLS nº 437/09, na Casa de origem), o
qual “inclui o nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria
dos que foram ungidos pela Nação Brasileira para a
Suprema Magistratura.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 84, de 2011, do
Senador Wilson Santiago, informando que, em reunião
realizada no dia 18 de agosto corrente, foi instalada a
Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Semiárido.
É o seguinte o Ofício:
Of.Int.SGVPRE nº 84/2011
Brasília, 18 de agosto de 2011
Senhor Presidente,
Temos a honra de informar a Vossa Excelência
que às 11h do dia 18 de agosto de 2011, quinta-feira,
no Gabinete da 2ª Vice-Presidência do Senado Federal,
foi criada a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento
do Semiárido, conforme registra a Ata anexa, com a
presença dos Senhores Senadores signatários, que
assinaram a listagem apensa.
Isto posto, solicitamos a sua obsequiosa providência referente à publicação necessária.
Antecipamos os nossos agradecimentos, reiteramos os votos de sucesso no exercício de suas atribuições. – Senador Wilson Santiago, Presidente da
Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento do Semiárido.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Acho que já se
encontra na mesa a indicação do meu partido para
falar pela Liderança do PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança do PTB, Senador Mozarildo.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Segundo orador
inscrito para uma comunicação inadiável, abro mão
para V. Exª, Senadora Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador, segundo inscrito, Geovani Borges.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Eu fui o primeiro a chegar e a
combinar com os colegas para me inscrever como
primeiro para uma comunicação inadiável. Agradeço.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, o primeiro inscrito é o Senador Mário
Couto e o segundo, o Senador Geovani. Não havendo um terceiro que esteja pleiteando, nós vamos dar
a palavra ao primeiro inscrito, como orador, o Senador
Cristovam Buarque, pelo tempo regimental.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, cada um de nós, em algum momento da vida, foi parte de algum fenômeno que nos fez
caminhar para esta vida pública. Qualquer um de nós
poderia ter continuado na sua vida de profissional fora
dessa disputa eleitoral, deste dia a dia da vida, deste
compromisso com a vida pública e o País.
Dificilmente, cada um de nós é capaz de identificar onde foi que começou isso. No meu caso, sem
querer dizer que foi exatamente isso, porque nunca
podemos colocar apenas em um fato a mudança de
rumo da vida, eu creio que foi no dia 24 de agosto
de 1954, mais ou menos às 10 horas da manhã. Foi
nesse dia, nessa hora, que eu lembro muito bem até
hoje, tanto tempo passado, que eu chegava em casa,
saindo da escola, que tinha encerrado as aulas por
causa do suicídio do nosso Presidente da República.
E, ao chegar em casa, Senador Mozarildo, estava na
calçada, com medo de alguma conturbação, a minha
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mãe chorando. E não chorava porque eu estava na
rua, ou porque não sabia de mim. Não, porque o meu
colégio era muito perto de casa. Ela chorava porque
ela sentia e disse, explicitou, que Getúlio Vargas tinha
sido o Presidente que deu direito aos trabalhadores,
e ela era uma tecelã em uma fábrica.
Logo depois, o meu pai chega e, com uma tensão profunda, começa a manifestar o seu temor do
que aconteceria a seguir no nosso País e que direitos
poderiam ser perdidos.
A partir daí, eu cresci, almoçando, jantando, tomando café numa pequena sala onde havia uma foto
de Getúlio e a carta testamento que ele deixou no
momento do seu suicídio. Esse fato me marcou, mas
esse fato marcou o Brasil inteiro, porque nos quinze
anos de governo que ele exerceu – e não vamos titubear em dizer –, de forma autoritária, cometendo
alguns gestos que nenhum de nós gostaria que tivesse acontecido no Brasil, apesar disso, o que a gente
pode dizer é que Getúlio Vargas foi o Presidente que
fez uma inflexão na História do Brasil. Até aquele momento, nós tínhamos 450 anos de história no mesmo
rumo: um país que explorava as suas riquezas agrícolas
e importava todas as riquezas industriais do exterior;
um país que exportou açúcar, que exportou ouro, que
exportou café, que exportou algodão e que importava os bens industriais; e um país basicamente rural,
onde a imensa maioria da população vivia no campo;
um país que se podia dizer, então, que tinha todas as
características do atraso.
Juscelino assumiu o Governo num momento de
profunda crise, a famosa crise de 29; uma crise, talvez,
mais profunda do ponto de vista puramente econômico do que aquela que estamos vivendo desde 2008.
Até porque, naquele tempo, não eram conhecidos os
instrumentos para se tirar um país da crise. Keynes
ainda não tinha a influência que passou a adotar, alguns anos depois, graças ao governo Roosevelt, que
tomou posse quase três anos depois de Getúlio Vargas.
O que Getúlio fez foi dizer: “Este País, para sair
da crise, precisa deixar de ser agrícola e rural e ser
um país industrial e urbano”.
O que ele fez foi mostrar que, quando uma crise
acontece, a melhor maneira de sair dela é mudar, e
não apenas consertar; é não fazer pacotes, mas fazer
uma inversão, uma reversão, uma inflexão ou, como
ficou sendo chamada, a Revolução de 30. Essa revolução significou que nós enfrentamos os problemas
imediatos, mas começamos a trabalhar para o distante.
O problema imediato ele resolveu de uma maneira simples: se não havia quem comprasse o nosso
café e, por isso, o Brasil não tinha emprego, vamos
comprar o café com dinheiro público; vamos queimar
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o café, porque aí a gente manter os pés produzindo, a
gente mantém o emprego; e vamos investir para ajudar
indústrias, que vão vender para os trabalhadores que
compram, que trabalham na produção do café. Essa
é a chamada solução keynesiana.
Mas ele não ficou nisso. Ele podia ter ficado nisso
e dito: retomamos o emprego. Ele não aceitou isso. Ele
deixou claro que era preciso mudar a perspectiva do
Brasil, e, para isso, ele passou a investir em indústria,
passou a dar apoio àqueles que quisessem sair do investimento agrícola para o investimento industrial. Ele,
claro, criou todas as formas de proteção trabalhista que
temos até hoje. Até hoje, a CLT é a base da proteção
do trabalhador. Mas ele fez mais: no dia 3 de agosto,
21 dias antes de ser levado ao suicídio, ele criou a Petrobras e definiu, com clareza, que o petróleo é nosso.
E o Brasil ingressou no processo de dizer: o patrimônio
que existe debaixo dos pés dos brasileiros pertence
ao País, não pertence ao dono do terreno. Foram essas coisas que marcaram o Governo Getúlio Vargas.
Hoje, meio século depois, nós estamos em outra
crise. E essa crise vai exigir ousadia, como teve Getúlio
Vargas; vai exigir criatividade, como teve Getúlio Vargas; vai exigir firmeza, como teve Getúlio Vargas. Eu
vejo, por exemplo, o Código Florestal sendo discutido;
em nenhum lugar do seu texto se lê que as florestas
brasileiras são patrimônio da Nação brasileira. Trata-se como propriedade do dono do terreno e tentam-se
fazer pequenos ajustes para que não queimem tudo.
Vemos uma crise desde 29, e tudo o que o governo faz – não dá para dizer que está errado – são
pequenas medidas que tentam ajustar a realidade
para não aprofundar a crise, mas não para reorientar o
País em direção a um novo tempo. Lamentavelmente,
quando olhamos ao redor, não parece haver um Getúlio Vargas que queira tirar proveito da crise para fazer
um novo Brasil. Um Brasil que, além de democrático –
como não foram os 15 anos de Getúlio Vargas –, tem
que ter um Getúlio com muito de Juscelino, que, além
de democrático, seja capaz de perceber a dimensão
da crise que nós vivemos. Que seja capaz de defender a Nação brasileira, entendendo que vivemos num
mundo global e que não dá mais para isolar e cercar o
Brasil com tarifas. Um Brasil integrado. Mas um Brasil
que não dá para continuar sobrevivendo como antes
de Getúlio, com base na exportação de bens primários;
um país que ingresse na nova economia do conhecimento; que seja capaz de inventar os novos produtos
que a população quer consumir. Um Getúlio Vargas que
seja capaz de entender que a produção desses novos
bens tem que estar limitada pela ecologia; que entenda
que os direitos dos trabalhadores têm que ir além do
que foi feito por Getúlio Vargas, incluindo a redução
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da jornada de trabalho, com aumento do tempo livre;
que seja capaz de trazer para nós a dimensão de que
produção não é só o que é material, mas também cultural; que o que vale no mercado não é só aquilo que
a gente compra privadamente, mas que faz parte do
mercado, da dinâmica de produção aquilo que é oferecido publicamente a todos. Um Getúlio que perceba
que agora a saída não é a industrialização mecânica,
mas a industrialização de conhecimento, que exige
mais do que petróleo, que Getúlio Vargas nos trouxe
a possibilidade de explorar com a Petrobras, pois essa
precisa da maior das fontes de energia, que é o cérebro
de cada criança, de cada adulto brasileiro.
Nós precisamos, ao lembrar o grande sacrifício
que fez aquele Presidente, entregando sua vida para
não se submeter a golpistas, impedindo os golpes,
com esse sacrifício, pelo menos até 1964, como ele
conseguiu, no momento em que lembramos a figura
de Getúlio Vargas, nós precisamos saber que precisamos, outra vez, fazer uma inflexão na vida, no projeto,
na produção brasileira. Não dá para continuar caminhando com pequenos ajustes, Senadora Marta, a
cada minuto, com pacotes.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Nós precisamos, outra vez, de uma revolução. Obviamente, hoje, a revolução não é mais a estatização
dos meios de produção. Não é a ilusão de que todos
devem ser iguais uns aos outros, inclusive quebrando o sentimento de liberdade, que certa margem de
desigualdade é necessária, convive com a liberdade.
Nós temos, sim, que garantir a igualdade naquilo que
é imoral não ser igual, educação e saúde de qualidade,
e, ao mesmo tempo, a garantia de que o patrimônio
florestal ecológico brasileiro pertence à Nação brasileira, pertence a todas as gerações, como ele, Getúlio,
fez com os minerais do Brasil.
Isso é o que me traz, Senadora, para lembrar a
morte de Getúlio Vargas, olhando para o futuro do Brasil.
(Interrupção do som.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA) – Eu gostaria de
fazer um aparte ao Senador, para dizer que hoje, pela
manhã, no lançamento do Observatório da Corrupção,
na OAB, diante dos representantes de todas as OABs
do Brasil, o Senador Pedro Simon fazia referência a
essa trajetória de Getúlio que o Brasil viveu, sobretudo no processo de mobilização social, à importância
de um governo que tentou interagir e fazer interlocução com o interesse do povo brasileiro, do desenvolvimento do País na perspectiva do interesse público.
Eu queria me reportar a isso, Senador, para falar da
importância política de ter sido lançado hoje, na OAB,
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esse Observatório da Corrupção, porque dialoga com
o discurso de V. Exª, mas dialoga com este momento
político importante, não por conta apenas das denúncias cotidianas de governantes, de lideranças políticas
de partidos que estão envolvidos, estão comandando
a corrupção no País, mas pelo sentimento, Senadora Marta, do povo brasileiro, de que é preciso dar um
basta nisso, de que é preciso encontrar um canal de
unificação das lutas sociais e que os movimentos sociais possam assumir verdadeiramente a bandeira do
combate à corrupção e da impunidade no nosso País.
(Interrupção do som.)
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA. Fora do microfone.) – Era isso, Senador, que eu queria dizer porque
considero relevante e gostaria de registrar no momento
da fala de V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP. Fora do microfone.) – Para encerrar, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Não tenha dúvida de que incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento, mas passo à Senadora
Marta a tranquilidade de que meu discurso já tinha
sido concluído.
Portanto, fica aqui o meu registro daquilo que
aconteceu meio século atrás, com a entrega da vida,
com toda coragem que isso exige, do grande Presidente
que nós tivemos, o Presidente que fez a última grande
inflexão da História do Brasil, seguido depois por Juscelino, seguido depois por todos os outros, uns com
mais competência, outros com menos, uns democraticamente, outros até autoritariamente, mas o mesmo
rumo de uma industrialização baseada na mecânica,
quando nós precisamos, hoje, é de uma industrialização baseada no conhecimento. Isso passa pelo maior
dos nossos recursos, a maior de nossas energias: a
inteligência brasileira, que se gera na escola.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra a Senadora Vanessa. (Pausa.)
Para comunicação inadiável?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Fora do microfone.) – Srª Presidente, eu gostaria de solicitar de V. Exª inscrição para o período de
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, a senhora é a terceira inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senadora Marinor.

34382 Quinta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – Eu queria também me inscrever para
comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Comunicação inadiável já está pleno. A senhora pode se inscrever como Liderança do seu partido.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – Mas eu já me inscrevi.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim, já.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Fora do
microfone.) – É minha vez?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não, pelo Regimento, tem que pedir de baixo. Eu
já até coloquei, mas tem que registrar, senão, depois...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL ‑ PA) – Para
oficializar, Excelência, o pedido de inscrição pela liderança do PSOL.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Já está colocado. O primeiro é Mozarildo; a
senhora é a segunda colocada.
Deixe-me recuperar como está a lista. O Senador
Mário Couto está com a palavra pela liderança. Depois,
o Senador Wilson Santiago; depois, o Senador Geovani
Borges, pela inadiável; Eduardo Braga; como inscrito;
Marinor, pela liderança; Valadares, como inscrito; Vanessa, como inadiável. Depois...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB ‑ PA) – Na
comunicação inadiável, eu me inscrevi como primeiro.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Sim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB ‑ PA) – Como
a Senadora Vanessa...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Ah, espere. Errei...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB ‑ PA) – Não,
não, não. Só um momento.
Eu tinha me inscrito para uma comunicação inadiável, porque um Senador do meu partido me pediu para
falar pela liderança. Como ele não chegou até agora
e a Senadora me recomendou para inscrevê-la – eu
não podia, porque ela estava ausente ‑, eu, então, falo
agora pela liderança ou depois pela liderança... Eu sou
o segundo, se eu me inscrever pela liderança?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Pela liderança, o senhor não está inscrito. O
senhor está inscrito pela inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB ‑ PA) – Pois
é, mas quero dar minha vaga de comunicação inadiável para a Senadora Vanessa, porque falei com ela.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela liderança?
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
liderança, eu me inscreveria.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Vanessa vai pela...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – No
meu lugar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Está bom. Então, vai agora...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aí,
eu ficaria como?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – V. Exª pode ir pela liderança agora; e depois
vão Wilson Santiago, Geovani, Eduardo Braga, Marinor, Valadares, e Vanessa, como inadiável...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Presidente, eu não sou o primeiro, como liderança?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
‑ SP) – Esperem. Agora, deu uma confusão.
Deixe-me mudar. Mário Couto vai pela liderança.
Então, ele vai ser o terceiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aí,
não. Aí, não. Aí, não.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT ‑
SP) – Mas eu não posso mudar, porque tem Mozarildo
na frente, com Marinor em segundo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aí,
não. Aí, eu vou falar, então, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, fala como inadiável. Está bom.
Eu vou ter de mudar tudo aqui. Depois do Wilson
Santiago, vai ter de vir alguém pela liderança, que vai
ser o Mozarildo. Então, mudou. Depois, o Eduardo Braga, como inscrito; depois, a Marinor... Aí sai a Marinor...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Senadora Vanessa, eu tentei, mas foi impossível.
Srª Presidenta, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
volto a falar sobre a CPI da Corrupção.
Senadores, eu fico a pensar. No dia a dia, a gente
conversa com os Senadores, a gente conversa com as
Senadoras, e eles são ferrenhos defensores dos direitos do povo brasileiro. Eles vêm à tribuna e defendem
o povo brasileiro. Eles vêm à tribuna, cobram melhorias para o povo brasileiro. Aí, quando vejo a atitude de
Senadores e Senadoras, quando se leva a uma CPI
para combater a corrupção no País, não assinarem,
meu Deus do céu! Que País é este? Que Senado é
este, meu Deus do céu? Vinte Senadores e Senadoras apenas, Brasil, apenas, assinaram a CPI a favor
de vocês, para se descobrir, Brasil, quem são aqueles
que ofendem vocês, quem são aqueles que roubam
vocês, Brasil, como é o caso do meu querido Pará.
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Quanto lutamos pela Transamazônica, quanto
lutamos pela Santarém–Cuiabá! Poucos anos atrás,
há um ano, dois anos, seis meses, sete meses, cobrei com veemência aqui, dizendo ao País, dizendo
ao Presidente Lula que o Dnit estava roubando e que
a nossa Transamazônica e a nossa Santarém–Cuiabá
estavam no meio da roubalheira. E o povo paraense,
sofrido, comendo poeira naquelas estradas, sem transporte, na lama do inverno, e esses ladrões, cheios de
dinheiro, a roubar a Nação, e os Senadores deste Brasil dando apoio a eles, porque não assinam, negam-se a assinar uma CPI para apurar e pôr na cadeia os
bandidos deste País.
É verdade. Quantos se dizem puros; quantos se
dizem a favor do povo! Aqueles que estão a favor do
povo são estes que vou ler agora, os 20 Senadores que
assinaram a CPI: Aécio Neves, Mário Couto, Aloysio
Nunes, Ataídes Oliveira, Cícero Lucena, Cyro Miranda,
Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia, Paulo Bauer, Alvaro Dias,
mais os quatro Senadores do DEM, dois do PSOL...
A Srª Marinor Brito (PSOL – PA. Fora do microfone) – O meu está aí.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora, Senadora paraense, Marinor, mais a Senadora
Ana Amélia, Randolfe, Jarbas Vasconcelos, Requião.
Vinte Senadores – esperei tanto, Senador, para o senhor falar, V. Exª não veio –, vinte Senadores apenas
assinaram a CPI!
Aí dizem que a Dilma está fazendo a faxina neste
País. Mentira, brasileiros e brasileiras! Olhem o que a
Folha de S.Paulo diz hoje, Brasil: “Dilma diz a aliados
insatisfeitos que não fará novas demissões”. Roubem!
A Dilma não vai mais demitir ninguém.
A Ideli diz o seguinte.... A Ideli, Brasil! A Ideli,
Brasil, aquela Ideli, Senadora que vocês viam aqui,
aquela Ideli, Brasil! Olhe o que ela diz hoje para a Folha: anuncia que o Planalto vai assegurar a liberação
de R$1,7 bilhão para os Deputados calarem a boca!
(Fora do microfone.)
Calem-se, Deputados! Calem-se, Senadores!
Não assinem a CPI! A Dilma vai liberar uma fortuna
para V. Exªs!
Ê Brasil grandioso e querido! Olha como caminhas, Brasil! Ô Pátria querida, olha como caminhas!
Olha o que os teus filhos fazem contigo, Pátria: te abandonam, Pátria! Dizem para ti: te lixa, Brasil! Ninguém
assina a CPI da Corrupção. Ô Pátria amada!
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mário Couto.
Agora, com a palavra, o Senador Wilson Santiago.
Peço à Senadora Marinor que fique um pouco na
Presidência, porque vou ter que atender a uma pessoa.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente. Apenas para pedir a minha inscrição como Líder.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. O senhor é o terceiro, Senador Alvaro.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta em exercício, Senadora Marinor,
Senadores presentes, Senador Mozarildo, Senador
Geovani, Senador Alvaro Dias, demais Senadoras
e demais Senadores, profissionais da imprensa, demais senhores e senhoras, trago hoje a esta Casa um
assunto que entendo de relevante significado para a
política brasileira.
Todos nós estamos vivendo, nesta Casa, Senador Geovani, um momento que exige de cada um de
nós uma real atenção para aquilo que enfrentaremos
a poucos dias, digo até a poucos meses, porque será
pouco mais de um ano: o processo político eleitoral.
Estamos na iminência, Srª Presidenta, de enfrentarmos, de fato, muitos daqueles casos que ainda
incomodam a sociedade brasileira.
O Congresso Nacional, Senador Geovani, Senador Antonio Carlos Valadares, o Senado Federal está
discutindo o processo de reforma política. A Câmara,
da mesma forma, designou uma comissão para discutir o processo político ou a reforma política, a fim de
prepararmos o País, através da atualização das suas
leis, para enfrentar o processo político do próximo ano,
do ano de 2012, repito, que se aproxima, de 2014 e,
posteriormente, 2016.
Srª Presidenta, acontece que, com as discussões até então, não se chegou a um consenso na
maioria dos pontos que, de fato, Senador Mozarildo,
estão sendo discutidos nas comissões designadas pela
Câmara, pelo Senado, para tratarmos desse projeto,
dessa proposta de emenda constitucional, e também
dessa proposta de lei que será votada aqui no Congresso Nacional.
Nós sabemos – todos nós somos conscientes –
que grande parte, digo até a maioria dos processos
que tramita nos tribunais, especificamente no Eleitoral,
nos tribunais regionais dos Estados, no TSE, a grande
maioria que tramita na própria Justiça comum, trata-se de abuso de poder econômico nas eleições, trata-se de conduta vedada, trata-se também de ações e
de atos praticados por gestores públicos que de fato
cometeram, durante a eleição, em benefício próprio.
Poucos são em benefício de outrem.
Por essa razão é que nós temos que reavaliar
uma proposta que iniciamos na Câmara dos Deputados e tramita aqui, no Senado Federal, a Emenda
Constitucional nº 73, no sentido de contribuir, Senador
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Mozarildo, para, nessa discussão, não sendo possível
a extinção da reeleição, o mandato de cinco ou seis
anos sem reeleição, que se permita, através da emenda
constitucional, o afastamento daqueles que disputaram
a reeleição de seis meses antes do final do seu pleito,
por várias razões. A primeira delas por conta dos abusos que são cometidos e testemunhados pela própria
Justiça, pelo número de processos que tramitam na
Justiça comum e também na Justiça Eleitoral.
A segunda, para dar equilíbrio às próprias eleições, para permitir que um candidato sem condições
financeiras dispute em pé de igualdade, com as mesmas condições que disputa o candidato afortunado ou
privilegiado com a Administração Pública.
Essa emenda constitucional é importante, Senador Mozarildo, que seja discutida nessa reforma política,
senão acaba a reeleição, Senador Antonio Carlos Valadares, vamos estudar meios para que quem dispute
a reeleição também se afaste do cargo e equilibrar a
disputa eleitoral.
Se não for permitido, por exemplo, que os atuais
prefeitos que têm direito à reeleição, os atuais governadores que tenham direito à reeleição, que já disputaram a eleição nessas condições, que se aplique a
norma constitucional, Senadora Vanessa, a partir das
eleições de 2016. Só assim nós teremos contribuído
muito para o verdadeiro processo democrático com
a participação igualitária de todos aqueles que pretendam disputar os mandatos e evitar aquilo que tem
incomodado a sociedade brasileira, que é a judicialização do processo eleitoral, exatamente por conta de
muitos que, apesar de a lei permitir a sua reeleição,
extrapolam os limites, utilizam a máquina pública em
favor de suas próprias candidaturas, faltando exercer,
sim, um direito democrático que muitos exercem e que,
digo até, merece ser respeitados, no que se refere ao
equilíbrio da disputa e, com isso, faz com que a vontade
soberano do povo seja, de fato, consagrada nas urnas.
Senador Mozarildo, concedo um aparte a V. Exª,
para que V. Exª enriqueça o nosso pronunciamento.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Wilson Santiago, quero concordar plenamente
com a tese e a proposta de V Exª. Realmente, temos
visto que – e vários governadores já foram cassados
por causa disso – vale à pena a quem está no cargo
e seja candidato à reeleição praticar abusos de toda
ordem, conduta vedada, corrupção eleitoral, todo tipo
de infração eleitoral, porque, depois, ele terá o direito
de recorrer no cargo e vai embromando. Como é o caso
do Governador de Roraima, que cometeu inúmeros
ilícitos. Já foi cassado pelo TRE; entrou com recurso
no TRE; manteve-se a cassação; e está aqui no TSE.
Enquanto isso, ele está caminhando para completar
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um ano de Governo – agora já está com oito meses –
e diz que ficará, no mínimo, dois anos. Então, valeu a
pena praticar os lícitos que praticou. Acho que o afastamento daquele que exerce o cargo executivo seis meses antes da eleição é o remédio para atenuar esses
abusos. É verdade que o que ficar no lugar, eventualmente, poderá fazer, mas dificilmente alguém coloca
sua própria pele em risco em favor de terceiros. Nesse
caso, cito o exemplo do Governador de Roraima, que
já foi cassado e ainda deverá ser cassado por outras
ações que estão no TRE. Portanto, apoio plenamente
a tese de V. Exª.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PDMB – PB)
– Agradeço, Senador Mozarildo. De fato, V. Exª, pelas razões e pelos pronunciamentos realizados nesta
Casa, tem comprovado a intenção de contribuir para
o processo democrático, para que todos tenham igual
oportunidade de disputar as eleições nas mesmas
condições.
Concedo o aparte à Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Também cumprimento V. Exª pelo tema que traz ao
plenário, visto que hoje pela manhã a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania debateu e votou
inúmeros projetos relativos à reforma política. Senador
Wilson Santiago, quero dizer que a tese que V. Exª levanta é fundamental: condições iguais para que todos
possam concorrer em um pleito eleitoral, não importa se
um grande empresário, uma grande empresária, uma
trabalhadora, um operário, não importa a condição social. O processo eleitoral e a democracia pressupõem,
antes de mais nada, exatamente isso: condições iguais
para todos. E aí, Senador Wilson Santiago, acho que
valeria a pena, não sei se temos amadurecimento ainda
para aprovarmos imediatamente. Mas vamos debater,
vamos acumular o debate acerca do financiamento público de campanha, Senador. Acho que esse tema é
muito importante. Ajudaria muito não só no processo
eleitoral efetivamente, no avanço da democracia, como
também o próprio Estado brasileiro seria enormemente
ajudado em relação a essa questão. Muito obrigado. E
cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço, Senadora Vanessa, o aparte de V. Exª.
Com a palavra o Senador Valadares. Com a tolerância da Mesa, da Presidência, nós teremos condições
de ouvir o posicionamento de V. Exª e do também do
Senador Geovani para encerrarmos.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª traz à tona, Senador Wilson Santiago, nesta
tarde, um assunto um tanto quanto polêmico, mas que
tem a simpatia de muitos Senadores, inclusive a minha.
Mas tenho uma alternativa que acho que seria melhor
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ainda para estabelecer a igualdade da disputa no pleito eleitoral, que seria um mandato mais longo para o
Executivo, seja Presidente da República, Governador
ou Prefeito, sem direito a reeleição, porque o fulcro de
toda a questão é o direito à reeleição. Se o Governador, Prefeito ou próprio Presidente da República para
ter direito à reeleição precisam se afastar seis meses
antes, o que acontece? Vai haver uma interrupção na
administração, na gestão administrativa, para que isso
aconteça. Surgirá um novo Governador, que poderá ser
o vice, se não tiver o vice, a Assembleia Legislativa vai
ter que eleger. Tudo isso é uma trabalheira enorme, é
uma composição política muito difícil, principalmente
nos Estados mais pobres. V. Exª sabe o que é eleger
um Governador pela Assembleia Legislativa. De modo
que acho que seria melhor um mandato de cinco anos
sem direito à reeleição, porque aí acabaríamos com
essa questão da descontinuidade administrativa e problemas políticos nos Estados e nos Municípios.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço, Senador, a V. Exª.
Ouço o aparte do Senador Geovani.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Senador Wilson Santiago, V. Exª nos brinda desta tribuna
com esse assunto polêmico. Eu sou pela tese que o
Senador Valadares levantou com muita propriedade,
que sejam quais forem os embaraços, sejam quais
foram as regras estabelecidas é muito difícil, é muito
desigual, é muito injusto você disputar com alguém
um cargo em cima da máquina administrativa ou como
V. Exª muito bem levantou desta tribuna. O Senador
Valadares faz uma proposta que eu acredito que é o
bom senso. Qual é o bom senso? Mandato x, de cinco
anos, para evitar que ocorra o que está ocorrendo no
País com essa insegurança jurídica. Por exemplo, os
nossos casos aqui, o meu caso e o de V. Exª, fomos
proclamados eleitos, fomos diplomados, fomos empossados e estamos no exercício da função de Senador
da República, mas ainda sob questão jurídica, exatamente por falta de regras claras, estabelecidas nos
pleitos eleitorais do nosso País. Quero cumprimentar
V. Exª, cumprimentar a Senadora Vanessa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP. Fora do
microfone) – ...o Senador Wilson, o Senador Mozarildo,
o Senador Valadares pela proposta que é consensual.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Mais dois minutinhos para concluir, Excelência,
feche o raciocínio, por favor.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Eu agradeço a V. Exª, Senadora Marinor, pela tolerância, e dizendo ao Senador Valadares, ao Senador
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Geovani que iniciei o nosso pronunciamento nessa linha, não conseguindo aprovar os cinco anos, acabar a
reeleição, aprovarmos os mandatos futuros para cinco
anos, ou até seis anos, sem direito à reeleição, temos
que tratar da questão da desincompatibilização para
a democratizarmos mais o processo eleitoral.
Sabemos que tem muitos administradores públicos que disputam a reeleição com honestidade, com
dignidade e com respeito à população e à própria lei
eleitoral, e muitos, a grande maioria, abusa, aprova, são
os tribunais com acúmulo de processos eleitorais, a...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Só um minuto a V. Exª. Vou concluir.
A judicialização do processo eleitoral é o que
menos interessa, não só à população como também
a todos que aqui estão
Então, para encerrar, vou dar o seguinte exemplo: o Senador Luiz Henrique disputou duas vezes a
reeleição lá em Santa Catarina e se afastou dez meses antes, para disputar a reeleição. Foi reeleito e em
nenhuma das vezes ele também deixou de se reeleger
em decorrência do afastamento. É um exemplo, além
de tantos outros. O que nós queremos, na verdade, é
inibir essa prática de abuso de poder econômico, de
conduta vedada, de desequilíbrio das eleições.
Repetindo: não sendo possível, em 2012 e em
2014, vamos aplicar, na prática, a partir de 2016...
(Interrupção do som.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Agradeço a V. Exª.
Estou encerrando, dizendo que apliquem a norma
constitucional a partir de 2016. Assim nós democratizaremos mais o pleito eleitoral e, com isso, respeitaremos o direito dos que estão no mandato, foram eleitos
e precisam, sim, ser respeitados.
Agradeço a V. Exª.
Com certeza, discutiremos essa proposta nos
debates, em plenário, da reforma política e também,
ainda na conclusão final das Comissões, daremos
uma resposta à população brasileira no que se refere
à discussão da reforma política.
Durante o discurso do Sr. Wilson Santiago, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Marinor Brito.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Obrigada, Senador.
Com a palavra, pela Liderança do PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidente, quem é o próximo orador
inscrito, posso saber?
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – O próximo orador inscrito é o Senador Geovani Borges, aliás, Eduardo Braga e depois o Senador
Geovani Borges. Depois falará a Senadora Marinor.
O SR ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE.) – Eu estou inscrito no quarto lugar?
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Sim. Está inscrito, sim, Senador. Olhe aqui a minha
ordem: depois do Senador Mozarildo, Senador Eduardo
Braga pela inscrição; Senador Geovani Borges para
comunicação inadiável; Senadora Marinor Brito pela
Liderança do PSOL; depois Antonio Carlos Valadares
pela inscrição; Senadora Vanessa pela comunicação
inadiável e Senador Alvaro Dias pela liderança.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sempre intercalando, não é, Presidente?
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Exatamente, seguindo o Regimento.
Senador Mozarildo com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras, há 57 anos,
na manhã de 24 de agosto de 1954, o Brasil recebia
a notícia da morte do Presidente Getúlio Vargas. Com
um tiro no peito, o líder maior que a República brasileira conhecera “saía da vida para entrar na História”,
segundo suas próprias palavras. Pela primeira e única
vez em nossa trajetória republicana, um Presidente da
República apelava para o gesto extremo do suicídio
como forma de responder à oposição impiedosa – em
alguns momentos, verdadeiramente desumana! – que
contra ele se movera, além de abortar o ato de força
que se desenhava claramente: um golpe de Estado
para apeá-lo, pela segunda vez, do Governo.
A morte, sobretudo pela forma como se deu,
emocionou o País. Um Getúlio debilitado pela crise
profunda, atacado por todos os lados, fazia da morte
o meio simbólico de renascimento triunfal. Multidões
tomavam as ruas das principais cidades brasileiras, a
começar pela Capital, o Rio de Janeiro. Pessoas simples choravam pelas vias públicas, permitindo que
um misto de doloroso desalento e de profunda raiva
aflorasse no semblante da cada um. Jornais que se
encarregavam até então de destruir a imagem pública
de Vargas eram impiedosamente atacados, tendo suas
instalações empasteladas.
No choro incontido das multidões, provavelmente
estava a sensação de perda de um homem público que
mudara a face do País, do estadista que compreendera,
como ninguém e antes de todos, que o Brasil precisava
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se modernizar em todos os sentidos, a começar pela
base econômica. Assim, foi à luta e lançou as bases
da moderna industrialização brasileira, de que seriam
exemplos emblemáticos a Companhia Siderúrgica Nacional – com a respectiva Usina de Volta Redonda – e
a Companhia Vale do Rio Doce.
No choro incontido das multidões, provavelmente estava a expressão da dor de e apartar fisicamente do Presidente que introduzira no Brasil os Direitos
Sociais. Sim, Srª Presidente, antes dele vigorava entre
nós aquele espírito que seu antecessor na Presidência,
Washington Luís, sintetizara na frase para nós absurda:
“Questão social é caso de polícia”. Isto é, os trabalhadores e as suas reivindicações eram visto como casos
de polícia até então. Com Vargas, o Brasil entrava em
sintonia com a contemporaneidade e a Consolidação
das Leis do Trabalho, de 1942, que até hoje garante ao
trabalhador os seus direitos, é a prova da aguda transformação social pela qual passava a Nação. Também
é do seu tempo o direito ao voto dado às mulheres.
No choro incontido das multidões, provavelmente estava o sentimento de orfandade de milhões de
brasileiros, vítimas de um processo histórico marcado
pelas mais diversas formas de exclusão, que pranteava
o líder nacionalista, o qual, coroando o movimento popular em defesa do mote “o petróleo é nosso”, criara a
Petrobras. Além disso, ele lançara as bases da futura
Eletrobras, na demonstração inequívoca de seu comprometimento com os fundamentos estruturais do desenvolvimento nacional. Mais ainda: na lembrança das
multidões estava o governante que tivera a coragem
de, enfrentando poderosas forças inimigas, externas e
internas, majorar em 100% o valor do salário mínimo.
Certamente, Sr. Presidente, não foi apenas a
lembrança de Getúlio do Estado Novo que moveu a
violenta campanha oposicionista contra ele, em seu
segundo período governamental. O que parte significativa das elites brasileiras não conseguiria suportar
era a visão social de Vargas, era a defesa do trabalhismo como instrumento de reparação de injustiças
históricas e como meio de levar o País a avançar com
mais justiça social e menos desigualdade.
Sua morte, todavia, calou os inimigos impiedosos. Retardou por dez anos a fúria golpista que estava em marcha. Acima de tudo, porém, legou-nos uma
bandeira de luta, o trabalhismo, que nem a sanha do
autoritarismo conseguiu sepultar. Daí a reverência que
prestamos ao grande líder brasileiro, que se imolou
pela causa nacional e pela defesa dos mais desvalidos. Independentemente de defeitos e falhas, ademais
inerentes à natureza humana, Getúlio Dorneles Vargas
foi o construtor do Brasil moderno.
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Quero, portanto, Senadora Marinor, como Presidente do PTB de Roraima...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
... Partido Trabalhista Brasileiro aqui no Senado, prestar
esta homenagem e pedir a V. Exª a transcrição de matéria hoje publicada no site do PTB, que registra não
só a história, como as lutas empreendidas por Getúlio
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Vargas. E dizer que tivemos dois brasis: um antes e
outro depois de Getúlio Vargas.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador
Eduardo Braga, por dez minutos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
para que V. Exª tenha uma ideia, Senadora Marinor,
nós estamos, desde às oito e meia da manhã, numa
reunião conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comissão de Agricultura e Comissão do Meio Ambiente, debatendo, com os ex-Ministros do Meio Ambiente
do Brasil, a questão do Código Florestal, e ao mesmo
tempo tendo a necessidade de vir à tribuna do Senado
para abordar temas que reputo importantes do ponto
de vista nacional e também temas importantes do ponto de vista regional e do Estado que represento neste
Senado da República.
Primeiramente, digo ao Senado que amanhã, às
10 horas da manhã, a comissão temporária aprovada
por este Plenário, de acompanhamento das questões
do Plano Nacional de Segurança Pública e do PAC
2, no que diz respeito a investimentos na segurança pública no País, terá uma audiência pública com
S. Exª o Sr. Ministro da Justiça, oportunidade que os
Srs. Senadores e Srªs Senadoras terão para debater
um tema que reputo da maior importância, diante do
cenário nacional, para a segurança pública, que hoje
não é mais uma questão restrita ao Estado A ou ao
Estado B. As questões se têm agravado. O crime tem
ganhado cada vez mais cenários de violência. Os crimes hediondos estão cada vez mais constantes. E, lamentavelmente, percebemos que ainda falta ao Brasil
uma série de ações para podermos dar respostas a
um grande anseio da população.
A própria Presidenta Dilma, durante a campanha
de 2010, repetidas vezes, anunciou uma parceria com
os Estados, para que pudéssemos ampliar e melhorar
os investimentos da Federação para com os Estados,
visando à melhoria da segurança pública.
Além do que, há questões na segurança que dependem diretamente do Governo Federal, como é o
caso das nossas fronteiras, por onde entram as drogas
no Brasil, por onde entra o tráfico de armas no Brasil e
por onde entra também um grande contrabando ainda
no nosso País, tais como tráfico de pessoas.
V. Exª sabe que, na fronteira com as Guianas,
ainda persiste um problema grave de tráfico de pessoas, e o monitoramento e os investimentos nessa área
continuam sem recursos estabelecidos e sem um orçamento que seja impositivo, ou seja, de que não haja
contingenciamento para recursos nessa direção. Uma
fronteira também tão extensa e tão vasta como a brasileira, não podemos imaginar que esta será monitora-
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da presencialmente pelas Forças Armadas. É preciso
que se utilize da tecnologia. É preciso que não se utilize apenas da questão do monitoramento via satélite,
mas de outras tecnologias cuja escala de fiscalização
chega a minúsculas partículas do território brasileiro.
Não é à toa que a Polícia Federal, em ação recente, em parceria com Forças Armadas de países limítrofes, fazendo fronteira com o Brasil, teve que agir
na erradicação de plantio de coca, que estava sendo
feito a pouco mais de 50 metros da nossa fronteira.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) – Senador Eduardo Braga, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Claro, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Geovani Borges (Bloco/PMDB – AP) –
Senador Eduardo Braga, lá do nosso querido Estado
do Amazonas, como amazônida, também não poderia
deixar de cumprimentar V. Exª por um assunto polêmico e de suma gravidade que atinge o nosso Planeta,
o mundo inteiro. Como V. Exª acabou de frisar, no seu
pronunciamento, os satélites, os recursos tecnológicos,
a erradicação do plantio de coca a 50 metros da fronteira, a maconha, a papoula, a matéria-prima. Agora,
vêm as drogas sintetizadas, outra situação catastrófica
no mundo inteiro, onde temos sociedades, como no
próprios Estados Unidos, doentes pelas sequelas do
vício das drogas. Não entendo por que ainda existe a
droga. Se você combate a matéria-prima, se você erradica o plantio da matéria-prima, se você consegue
monitorar através dos satélites tecnologicamente, como
ainda existe essa situação no mundo inteiro? O País,
famílias doentes, que são o núcleo da sociedade; caos
total; a violência que se gera em conseqüência da droga
e do tráfico, aí vem o contrabando e todas as mazelas.
V. Exª está de parabéns. Têm que haver realmente iniciativas públicas à vontade para que o combate seja
eficiente e, acima de tudo, eficaz.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Queria agradecer a V. Exª e dizer mais. Efetivamente, é preciso que o Senado da República entenda que
a questão da segurança pública tornou-se prioridade
na vontade da população. Imagine, Srª Presidente,
que não temos aqui no Senado uma comissão temática permanente cuja responsabilidade seja tratar o
tema segurança pública. A Comissão de Constituição
e Justiça, presidida pelo Senador Eunício Oliveira, por
requerimento do Senador Pedro Taques, acaba de
aprovar uma subcomissão permanente para tratar do
tema segurança pública.
Agora, no dia de amanhã, às 10h, a comissão
temporária de acompanhamento do plano nacional
de segurança e do plano de aceleração do crescimento, do PAC 2, terá uma audiência pública. Queria
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convidar os Srs. Senadores para estarem presentes.
É muito importante que o Senado da República possa
demonstrar ao Governo Federal e à opinião pública
que esta Casa está sintonizada, sim, com a demanda
do cotidiano do povo brasileiro.
Assim como a Presidente Dilma assumiu um
compromisso durante a campanha, assumiu um compromisso no seu discurso de posse e também tem
estabelecido prioridades nesta área, é preciso que
possamos discutir e debater no Senado de que forma
vamos assegurar recursos, volto a repetir, específicos
para a área de segurança pública, e recursos que sejam impositivos.
Ouço o Senador Alvaro Dias, com o maior prazer.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Eduardo Braga, para cumprimentá-lo pela oportunidade do tema e pelo discurso competente e dizer
que, ainda hoje – creio que está na esteira das preocupações de V. Exª –, vou encaminhar ao Presidente
Sarney o nome do indicado do nosso Partido para participar de uma comissão de juristas, que tem o objetivo
de elaborar um projeto de Código Penal adequado aos
ditames da Constituição de 1988 e às novas exigências
de uma sociedade complexa e de risco. Esta sociedade
que sofre o impacto da violência cada dia maior, com
a criminalidade de forma avassaladora tomando conta
não só dos grandes centros urbanos, mas invadindo
também as pequenas comunidades do País, razão da
preocupação de V. Exª. Eu creio que tudo que fizermos aqui será sempre muito pouco, nós não queremos
gerar nunca falsas expectativas quando tratamos de
elaborar uma proposta de lei, porque não basta a lei;
é preciso que o Executivo se arme com competências
para atender às demandas. E V. Exª está exatamente
com essa preocupação. Os meus parabéns a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu agradeço a V. Exª.
Mas gostaria de destacar, Srs. Senadores, que
é importante que este Senado demonstre, na reunião
da comissão temporária que trata do tema,...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ...a sua participação direta, a fim de levarmos a esta
comissão e à opinião pública as nossas manifestações.
Vejam: nós temos recursos, que não são recursos de fonte do Tesouro, que poderiam ser destinados
à segurança pública, que foram destinados a outros
setores quando estes segmentos na nossa economia
eram muito pequenos. As loterias, por exemplo, Srª
Presidenta, nós precisamos conhecer a partir do momento em que passamos a ter um programa como o
mega sena que tem uma arrecadação semanal gigan-
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tesca e as outras loterias. Por que não direcionarmos
recursos dessa área para a segurança pública? Vajam
a questão dos documentos e do cadastro nacional: o
brasileiro tem carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, CPF...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– O cidadão brasileiro, Srª Presidenta, tem, portanto,
uma série de documentos, mas, no entanto, não há
um cadastro e um controle nacional. Estamos agora
estabelecendo um projeto piloto com uma carteira de
identidade nacional.
Quero apenas a compensação dos apartes, Srª
Presidenta. A senhora percebe que este é um tema
extremamente importante, e eu gostaria de pedir a
compreensão de V. Exª para que eu possa pelo menos
concluir esta etapa com relação ao cadastro único de
identidade deste País.
Nos países modernos, nós temos um único documento com o qual o cidadão é cadastrado nacionalmente. No Brasil, nós temos vários. E o pior: nós podemos
ir a um Estado, tirar um documento e, depois, chegar
a um outro Estado, dizer que perdeu esse documento
e tirar outro. Isso faz com que o cidadão que,...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
... mesmo cumprindo pena, possa ter uma nova carteira
de identidade e um novo prontuário e que, portanto,
isso possa continuar.
A mesma coisa é o cadastro do sistema prisional brasileiro. Nós estamos falando do Código Penal,
mas, no sistema prisional brasileiro, nós não temos
um cadastro confiável.
Portanto, se nós quisermos priorizar a questão
da segurança pública neste País, é preciso que o Senado da República esteja disposto a colocar recursos
da União para a segurança pública e que nós possamos priorizar, politicamente, no Senado, a questão do
debate e a questão do fortalecimento do marco regulatório para a segurança pública do povo brasileiro e
das famílias brasileiras.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Obrigada, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente;
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta, pedi pela
ordem apenas para dar uma notícia à Nação brasileira.
Há pouco foi informado de que as redes da Internet anunciam que, após a arguição, a sabatina de três
diretores do Dnit aqui neste Senado, os três diretores
foram a um almoço, no restaurante do Senado, adivinhem com quem? Com o famoso Pagot. O problema
do Brasil é a corrupção. Esse é o problema do Brasil.
Acabaram de ser sabatinados e, em seguida, já foram
pegar as instruções de como praticar a corrupção, com
o mestre da corrupção no Brasil: Pagot.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– O próximo a usar da palavra para uma comunicação
inadiável é o Senador Geovani Borges.
Senador Geovani Borges, para uma comunicação inadiável.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Sou orador inscrito. Eu abri mão para a Senadora
Marta Suplicy, para uma comunicação inadiável, para
ela falar no meu lugar, mas para comunicação inadiável. Eu sou o quinto orador inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Se o senhor for falar para uma comunicação
inadiável, o senhor fala agora.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Não vou falar. Eu prefiro falar como orador inscrito.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Então, o senhor vai aguardar a sua vez.
Para uma comunicação inadiável, então agora
seria a Senadora Vanessa.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Não. A Senadora Vanessa é a terceira.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– É a terceira. O primeiro já falou, Excelência, que foi
o Senador Mário Couto.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– O segundo seria eu, mas eu abri mão para a Senadora Marta Suplicy.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Na inscrição do livro, o senhor abriu mão para
a Senadora Marta.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar como
comunicação inadiável, porque acredito muito na generosidade do tempo de V. Exª, considerando o tempo
que foi determinado aos outros colegas, sob o comando da Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Generosa até o ponto de não haver prejuízo do
restante da sessão, Exª.
Senador Geovani Borges, para uma comunicação
inadiável, por cinco minutos.
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O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Além de generosa, justa. Está bom assim?
Melhorou?
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Elogios demais para o momento. Guardem o
que vocês...
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Srª Presidente, Senadora Marinor, lá do Estado do
Pará, nosso vizinho, Srªs e Srs. Senadores, permitam-me fazer aqui breve registro acerca do tema que, na
minha avaliação, fora acontecimento excepcional, deve
ficar registrado como o mais impactante da semana
pela complexidade, pela gravidade, pela desilusão e
pelas previsões sombrias que anuncia.
A semana nos traz as repercussões políticas da
Líbia e as desventuras de seu ditador; a semana nos
traz notícias de abalos sísmicos nos Estados Unidos;
a semana nos entristece com os desdobramentos da
morte da Juíza Patrícia Acioli; a semana nos coloca
frente a frente com as demandas da política de reforma agrária em função do Movimento dos Sem-Terra.
Enfim, acontecimentos não faltam.
Mas eu ainda desejo insistir na tentativa em torno
da ação daquelas sete crianças que invadiram um hotel
na Vila Mariana, em São Paulo, e depois destruíram o
Conselho Tutelar do bairro, completamente ensandecidas pelo efeito de drogas.
As imagens falam por si. No pouco tempo em que
ficaram contidas no Conselho Tutelar, aqueles meninos
e meninas destruíram o que puderam, deixando um
rastro pavoroso de vandalismo .
Diante de policiais atônitos e de uma sociedade
perplexa, tivemos uma demonstração gravíssima do
rumo que a situação está tomando. Uma demonstração
de como estamos sendo equivocados no tratamento
que está ou que não está sendo dado à questão do
menor infrator.
Um dos adolescentes já havia sido apreendido
mais de quinze vezes. Quinze vezes!
Sr. Presidente, a realidade mostrada naquele
bairro paulista não é diferente do que se vê em outras
localidades brasileiras.
Aqui, na capital do País, vimos esta semana o
caos que se instalou no Centro de Atendimento Juvenil Especializado, o Caje, onde um adolescente que
cumpria medida socioeducativa por roubo e furto foi
enforcado pelos colegas.
E, repito, também o caso de Brasília não é pior
nem melhor que os das demais cidades. Mas, só para
se ter uma ideia, lá nesse Caje, onde cabem sessenta
internos estão amontoados quase quatrocentos. Não
pode dar certo mesmo.
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Com muita frequência, aplaudo, elogio e mostro
meu entusiasmo com os avanços que o Governo Federal tem conquistado na área social. Temos efetivamente tirado uma expressiva quantidade de famílias
dos patamares da miséria para um nível melhor. Mas
ainda é pouco. Ainda é muito pouco o que foi feito.
Aquelas cenas dantescas de crianças de sete
anos se atracando com policiais querem nos dizer alguma coisa. O grito está sendo ouvido por todos.
Lamentavelmente, ainda estamos patinando nessa questão, ainda estamos de braços cruzados, ainda
estamos esperando pelo pior, quando o pior já está aí.
Além de jogá-los em celas nos Cajes da vida, o
que mais estamos permitindo que se faça com esses
menores infratores?
Não há projeto político pedagógico para esses
jovens. Não há projeto socioeducativo. Não há sequer
projeto arquitetônico adequado para esses centros
de recuperação infantil. Não há ensino técnico para
esses meninos e meninas aprenderem uma profissão. As redes de internação de drogados – é preciso
que se diga – estão completamente desaparelhadas e
desestruturadas. Está tudo errado, senhores. É gente,
não é bicho.
Gente complicada, gente que ninguém quer, gente
que dá medo, gente que fere e que mata, gente sem
destino, gente a vagar... Mas é gente.
Gente sem escola, sem banho, sem alimentação
adequada, sem roupas, sem agasalhos, sem conscientização pessoal, sem qualificação para o trabalho, sem
perspectiva de futuro... Mas é gente.
São histórias complexas de vida e em absoluta
situação de vulnerabilidade: são as vítimas do alcoolismo, da dependência química, dos abusos sexuais,
da separação matrimonial, dos conflitos familiares,
abandonados, pessoas desaparecidas da família, doentes mentais... Mas é gente.
No Brasil, ao longo da história, demarcada pela
criação de leis e decretos, a trajetória das políticas
públicas voltadas para o adolescente infrator foi se
constituindo de forma muito complexa.
Uma hora a gente cria uma lei; outra hora essa
lei não vale mais... Uma hora parece que a gente sabe
aonde quer chegar; outra hora as políticas públicas
voltadas para a infância e a adolescência parecem
um barco à deriva...
Os objetivos não são claros. Os executores das
políticas não são claros. É uma falta de continuidade
perturbadora...
É verdade que esta Casa tem aberto diversas polêmicas referentes à redução da imputabilidade penal,
inclusive com inúmeros projetos de lei em tramitação.
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Mas também é verdade que estamos correndo atrás
do prejuízo porque lá fora a sociedade está acuada...
O clima é de absoluta insegurança. A sociedade
está cada vez mais assustada com o aumento da criminalidade e da violência. Isso tem gerado discussões
calorosas, acirradas e radicais sobre as soluções para
o problema. Então, há que se ter, antes de decisões
possivelmente paliativas e equivocadas, uma visão
mais ampla e profunda das características do adolescente infrator e do ato por ele cometido.
Quais os limites? O que se pode e o que não se
pode tolerar? O que um policial pode e o que não pode
fazer? É um tatear no escuro...
A cara de espanto dos policiais diante da selvageria daquelas crianças tão mirradas não me sai
da cabeça. Por isso, Srª Presidente, quis fazer este
pequeno registro, para que a semana não se conclua
sem que cada um traga sua contribuição para o debate. Sem que aqueles que permanecerão nesta tribuna
nos próximos meses e anos venham a público dizer o
que acreditam ser o certo fazer.
Por horas, aquelas crianças xingaram, espernearam, quebraram todas as instalações da pequena
sala, mas elas já estão nas ruas de novo, e a gente
pode supor como será o desdobramento desses comportamentos.
É como iniciar um livro e já ter lido o final.
Nossa palavra é de espanto. É de alerta. São
Paulo, Brasília, meu querido Amapá, crianças daqui
e de lá. Para elas, em favor delas, o nosso registro.
Agradeço a V. Exª a generosidade de ter me concedido mais tempo.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Por permuta com o Senador Antônio Carlos
Valadares, pelo livro, Senador Humberto Costa, que
tem dez minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes
de mais nada, eu gostaria de agradecer a generosidade
do Senador Antônio Carlos Valadares, que me cedeu
seu tempo, pois fizemos uma permuta.
Eu gostaria, Srª Presidente, de tratar de um assunto muito atual no dia de hoje.
Há duas semanas, transita nos corredores desta Casa um requerimento para abertura da CPI da
Corrupção, que, no meu ponto de vista, não passa de
mais um artifício político destinado a atrair a atenção
e realimentar a mídia em busca de projeção.
Na falta de ideias e projetos para o País, a Oposição pretende, com isso, obter espaços privilegiados
no noticiário para tentar sobrepor-se às ações de governo e às medidas que estão sendo tomadas para
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enfrentar a grave crise econômica global. Até mesmo
companheiros de boa fé que, sinceramente, querem
a adoção de hábitos mais honrados no trato da coisa
pública têm se iludido com esse engodo.
O principal apelo para arregimentar assinaturas
para a CPI é a repetição exaustiva de que nos últimos oito anos e oito meses cresceu a corrupção no
Brasil. “Trata-se – resumem canhestramente – de um
recorde na história do País”, o que é uma alegação
falaciosa que tem um único propósito: institucionalizar
uma falsa crise política erguida sobre meias-verdades
e mentiras inteiras.
A corrupção, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, como
bem sublinhou ontem, aqui, o nobre Senador Pedro
Simon. Todos os Estados modernos enfrentam esse
problema e muitos, na impossibilidade de evitar os desvios de conduta, investem pesadamente na prevenção
à lavagem de dinheiro.
A percepção de que cresceu a corrupção no
Brasil tem uma contradição de origem: quanto mais se
combatem e se descobrem casos de corrupção, mais
cresce a impressão de que ela se espalha indistintamente por todas as esferas de poder.
Sendo assim, a divulgação continuada de novos
casos de corrupção não significa que ela esteja se espalhando, mas sim que os mecanismos de controle e
repressão estão sendo eficientes, ao impedir mais uma
tentativa de fraude contra os cofres públicos.
Mais grave é que a propagação midiática dos
casos de corrupção abortados privilegia o desvio sem
conferir a mesma importância ao trabalho dos órgãos
de controle e repressão ao crime e que pertencem
ao Governo Federal. Com isso, a ocorrência criminal
ganha notoriedade. Na mesma proporção, omite-se o
trabalho, a dedicação e o espírito público dos funcionários que impediram o assalto ao Tesouro Nacional.
A verdade indiscutível, Srª Presidente, é que,
nos últimos oito anos e oito meses, o Estado brasileiro
passou a ter novos instrumentos de controle e transparência, desde os primeiros dias do primeiro mandato
do Presidente Lula.
Providência notável foi a promoção do Diretor
da Controladoria-Geral da União ao posto de Ministro
de Estado e a adoção de uma política de valorização
salarial, ampliação do quadro funcional e ampla liberdade de ação.
Os resultados da nova configuração podem ser
auferidos mês a mês pelo número de funcionários públicos punidos por corrupção. Entre janeiro de 2003 e
julho deste ano, houve 2.812 demissões, 204 cassações e 281 destituições.
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Outra ação foi dignificar o cargo de Procurador-Geral da República. Nas duas vezes em que recebeu
a lista com as três indicações recomendadas pelos
promotores públicos, o Presidente Lula deu posse ao
que havia sido o mais votado pela categoria.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um
aparte, Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Com prazer.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Pois
não, Senador?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado. Senador, pedi o aparte porque estou impressionado
com a defesa que V. Exª faz da corrupção no governo
do vosso partido. Queria eu saber, Senador, quem coloca os corruptos no Governo. Quem é a pessoa que
coloca essas pessoas que vêm roubar a Nação brasileira? Quais foram os Presidentes que assinaram os
atos que colocaram essas pessoas na administração
brasileira para cometerem tanta corrupção? Como V.
Exª pode afirmar que não é recorde a corrupção no
Brasil?! V. Exª afirma que, em outros países, existe
corrupção, mas nós não precisamos seguir os outros
países. Ao contrário, precisamos combater mais a corrupção neste País do que em outros países, porque
somos pobres. Os pobres precisam ser beneficiados
e esse dinheiro que é corrompido chegaria até os pobres brasileiros, meu querido Senador. Pergunto eu,
agora, finalmente: se V. Exª se preocupa tanto – e eu
parabenizo V. Exª pela sua preocupação ‑, se V. Exª
condena a corrupção, se V. Exª fala que este Governo
é o que mais está combatendo a corrupção, por que
V. Exª, como Senador da República, neste momento,
não diz à Nação que assina, hoje, agora, a CPI da
Corrupção? Apenas 20 Senadores assinaram. Nós
estamos precisando da assinatura de V. Exª na CPI da
Corrupção. Este Senado, Senador, tem de dar exemplo à Nação. Somos legítimos representantes do povo,
ninguém pode negar isso, Senador. Fale o que V. Exª
quiser falar, mas não podemos negar que viemos para
cá através da mão do povo, que precisa que nós, aqui,
o defendamos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB ‑ PA) – Vou terminar. Como alguém pode ir à tribuna defender a corrupção, se se nega a dar uma assinatura para o Senado
mostrar à Nação brasileira que está querendo apurar e
combater a corrupção neste País, Senador?! Meu nobre Senador da República, assine a CPI da Corrupção.
Eu lhe peço por Cristo, que está ali, naquela parede!
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Eu lhe peço por Rui, que está ali assistindo, Senador!
Eu lhe peço por Deus e em nome do povo brasileiro:
assine a CPI da Corrupção, Senador! Aí, eu digo que
V. Exª está preocupado com a corrupção no Brasil.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador Mário Couto, agradeço o aparte de V. Exª, e
não assinarei a CPI da Corrupção exatamente para
não dar a pessoas como V. Exª, que, além da deselegância de tratar um companheiro, dizendo que vim
aqui defender a corrupção, quer um palanque para fazer a defesa de suas propostas... Não vamos assinar
a CPI da Corrupção, porque a corrupção está sendo...
Não concedi o aparte a V. Exª.
Não concedi o aparte a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Senador Mário Couto, V. Exª não está com o direito
de aparteá-lo agora.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não concedi o aparte a V. Exª.
Não vamos assinar, porque isso está sendo apurado. A Controladoria-Geral da União, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas,
todos esses órgãos, que são reconhecidos pela sociedade como órgãos sérios, estão fazendo exatamente
o trabalho que precisa ser feito. E o que diferencia,
Senador, um governo de outro não é a existência ou
não de corrupção – que, como eu disse, infelizmente, é
uma realidade que há no mundo inteiro –, mas é como
cada governante enfrenta esse problema...
(Interrupção do som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Quantas foram as CPIs que aconteceram? Quantas
foram as operações da Polícia Federal para caçar os
corruptos? Quantas vezes tivemos a Controladoria-Geral da União fazendo, como faz hoje, em cada município brasileiro, a investigação de como os recursos
públicos são gastos? Essa é que é a diferença.
A Presidenta Dilma está tratando esse tema com
a seriedade que a sociedade brasileira deseja. E, como
tal, não precisamos de uma CPI para dar palanque
àqueles que não têm compromisso com o Brasil, mas
apenas o compromisso com o seu histrionismo, para
aparecerem na televisão defendendo coisas que nós
sabemos que são absolutamente indefensáveis.
Eu dizia, portanto, que o Presidente Lula, em
nenhum momento, colocou...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Quero
falar pelo art. 14, Presidente, depois que ele terminar.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...um engavetador-geral da União, como acontecia
anteriormente...
(Interrupção do som.)
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...um engavetador das denúncias que eram feitas. O
governo Lula e a Presidenta Dilma dão ao Ministério,
à Procuradoria Geral da República a possibilidade de
trabalhar com autonomia, mesmo naqueles casos em
que é o Palácio do Planalto alvo de algum tipo de interesse de investigação.
A Polícia Federal passou por uma reestruturação,
Senador. A Polícia Federal passou a ter autonomia.
Enquanto, anteriormente, um delegado que fizesse
algum tipo de investigação contra aqueles que estavam no poder era transferido, destituído, exonerado,
no nosso Governo tem total liberdade para investigar
e para fazer as operações que foram feitas.
Só em 2010, tivemos 124 operações no acumulado dos dez anos. Neste ano,...
(Interrupção de som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
são 141 operações que foram (Fora do microfone.)...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senadora, eu peço uma tolerância a V. Exª, porque o
meu tempo foi bastante consumido ...
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Eu estou dando tempo de tolerância a todos os
Senadores, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
... pelo Senador que me pediu o aparte. Eu agradeço
a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Estou fazendo o mesmo com todos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – O
número de presos também foi crescente: em 2003, foram 223. No ano passado, 2.663, e, já neste ano, 923
pessoas foram presas pela Polícia Federal.
Na verdade, há uma desinformação sobre as
ações de anticorrupção do governo Lula. Por exemplo,
o Brasil é o país que lidera na ONU, ao lado dos Estados Unidos, a formação de uma entidade multilateral
de combate à corrupção. A ONU, Senador, premiou o
Brasil, em 2008 e 2011, pela transparência adotada na
prestação de contas do governo ao cidadão.
O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime já reconheceu as realizações da CGU como “um
importante trabalho de promoção da transparência no
gasto do dinheiro público”.
Portanto, o que há, na verdade, é que a corrupção hoje vem a público; vem a público porque há instrumentos e mecanismos...
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Permite
um aparte, nobre Senador?
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...
do Governo, da sociedade e de outros Poderes que
têm a possibilidade de trazer sistemas. E nos diferenciamos, como eu disse, porque, diante do problema
colocado da corrupção, não fazemos como anteriormente era feito, mas nós próprios procuramos tomar
as medidas adequadas.
O que há hoje, Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
Eu peço desculpa a V. Exª...
(Interrupção de som.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –...
por não lhe dar o aparte, porque o meu tempo já se
concluiu (Fora do microfone.). A não ser que a Presidenta me dê autorização para isso.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Mais um minuto para concluir.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Eu ouço o aparte, e a senhora depois me dá o tempo
para concluir. Pois não.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Agradeço, Senador Humberto Costa.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Senador Humberto, quando for assim, não mais
de um minuto.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Agradeço à Presidenta, Senadora Marinor Brito, que me
permite fazer um aparte a V. Exª. V. Exª faz um pronunciamento, colocando como tendo sido obra deste
Governo, do Governo do PT dos últimos oito anos e,
agora, destes oito meses, o combate à corrupção. V.
Exª diz que houve um tratamento diferenciado nesses
governos. Eu acredito que sim, pelo acobertamento do
que ocorreu ao longo desses oito anos.
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Agora
mesmo, a Presidenta Dilma vinha tomando atitudes
corretas de não passar a mão na cabeça das pessoas
que tinham os malfeitos colocados a público, diferentemente do que aconteceu nos oito anos do governo
Lula, que, pelo contrário, não só passava a mão, como
também as defendia de público. Eu fui à tribuna para
dizer isso da Presidenta, mas, lamentavelmente, depois até tive que discordar, porque não é uma faxina
que ela está fazendo; ela está sendo só reativa. Mas,
mesmo reativa, já era um passo importante. Só que,
agora, eu me surpreendo com as declarações da Presidenta, dizendo que, a partir de agora, ela não vai mais
demitir nenhum caso que venha à tona...
(Interrupção do som.)
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(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – ... de
nenhuma denúncia. (Fora do microfone.) Já concluo. Só
haverá demissão se os partidos que tiverem indicado
a autoridade concordarem com a demissão. E aqui os
jornais estão dizendo que existem ministros que já não
têm apoio de suas bancadas e continuam no Governo da Presidenta Dilma. Eu quero pedir a V. Exª que,
pelo seu partido e como líder, possa realmente fazer
aquilo que nós todos esperamos e que V. Exª, tenho
certeza, também espera, que é banir a corrupção do
cenário brasileiro.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não tenha dúvida, Sr. Senador, de que a Presidenta
Dilma tem essa preocupação, embora, naturalmente,
ela tenha a preocupação de também não cometer injustiças, de não fazer prejulgamentos. Na verdade, o
que muitos gostariam que aqui acontecesse era que,
diante de qualquer questionamento levantado, o Governo imediatamente fizesse...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – O último minuto para concluir mesmo, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...o julgamento das pessoas.
Na verdade, as decisões que estão sendo tomadas são decisões institucionais, que vão continuar. No
Brasil, a depender do Governo da Presidenta Dilma,
da mesma forma daquilo que dependeu do governo do
Presidente Lula, nós não vamos ter acobertamentos,
como aconteceu em governos anteriores.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Queria
um aparte, Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador Wellington, infelizmente...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Tudo
bem. Lamento que um tema tão importante como este...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Mas eu queria apenas dizer aqui e registrar que o meu
pronunciamento no dia de hoje é exatamente para aqui
demonstrar claramente que há um interesse nítido de
tentar atribuir ao governo do Presidente Lula uma chamada herança maldita.
(Interrupção do som)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
E nós mostramos aqui, por todos os meios, que, na
verdade, se há uma herança, é uma herança bendita
de o governo Lula ter conseguido criar os instrumentos necessários para que, no Brasil, nós tivéssemos
transparência e combate efetivo à corrupção.
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Por isso, o que se está tentando é cumprir aquela grande máxima de Goebbels, que era o ministro da
propaganda de Hitler: repetir uma mentira até que ela
venha a soar como verdadeira.
Agradeço à Srª Presidenta a tolerância e aos demais Senadores e Senadoras.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) –
Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – Queria agora passar a palavra...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
apelo para o art. 14, Presidenta. Fui citado.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Eu queria agora passar a palavra para explicações
pessoais do...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, Presidenta, Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– ...Senador Mário Couto, por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– V. Exª não precisa pedir para cumprir o Regimento,
porque eu vim para cá para isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Não, não. V. Exª está muito bem. Já lhe disse desde o
início da tarde.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL –
PA) – V. Exª pode utilizar os cinco minutos...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª está muito bem na Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– ...para explicação pessoal a que tem direito, pelo art.
14 do Regimento Interno.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª está muito bem. Oxalá perdure por mais tempo a
sua presença nessa Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– V. Exª vai falar daí ou vai falar da tribuna?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Está
dirigindo muito bem os trabalhos.
Eu vou falar daqui mesmo.
A SRA. PRESIDENTE (Marinor Brito. PSOL – PA)
– Então, contando os seus cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma explicação pessoal.) – Presidente, eu quero começar achando graça: qua, qua, qua, qua. Qua, qua,
qua, qua! Presidenta, muita risada! É qua, qua, qua,
qua, Presidenta.
Presidenta, defender o indefensável na tribuna,
Presidenta? O Brasil inteiro percebe que o Governo
petista institucionalizou a corrupção neste País!
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A Casa Civil dos petistas virou a casa maldita,
Brasil! A casa maldita, Brasil! Quem não se lembra do
Dirceu? Colocaram o Palocci. Quem não se lembra
do Palocci? Quem colocou o Dirceu? Quem colocou
o Palocci foi o Lula ou foi a Dilma?
Defender o indefensável. Quantos milhões, bilhões, Senadores e Senadoras? Dizer que não assina
CPI porque nós estamos fazendo palanque? Não estamos em ano eleitoral, Presidenta. Não se vive ano
eleitoral, Presidenta. Não há palanque nenhum, Presidenta. Não existe palanque nenhum! O que existe
é covardia! Essa é a palavra. É a covardia que existe
contra o povo brasileiro, Presidenta.
Este Senado devia se unir para combater a corrupção, mais do que nunca. Passamos por uma fase
de desmoralização nesta Casa, no Congresso Nacional, cheio de corrupção. Este País está desmoralizado,
e ainda sobem à tribuna para defender a corrupção
neste País? Quem somos nós? Quem somos nós?
Que Senadores somos? Quem nos mandou para cá?
A quem devemos? Devemos ao povo brasileiro. Devemos à Nação. Devemos ser patriotas, devemos cumprir
com o nosso dever.
Não me ajoelho ao pé de ninguém! Não quero
emenda de ninguém! Não quero cargo público! Quero
defender a minha Pátria. Quero defender o meu povo,
aquele povo que me mandou para cá, Presidenta. É o
orgulho que eu tenho, Presidenta.
Minha cara não treme, Presidenta. Minha cara
não treme. Minha cara não é cínica. Minha cara não
é sem-vergonha, Presidenta. A minha cara é de um
brasileiro que ama sua Pátria, Presidenta, que está
aqui falando todos os dias contra a corrupção, porque
o povo brasileiro merece o nosso respeito
Aquele sofrido, aquele que está lá precisando de
um remédio, aquele que está lá nos campos abandonado, aquele que está lá e que não tem hoje, no Pará,
um quilo de farinha para comer, aquele que tem que
bater na porta dos outros para pedir um remédio ou
alimento, e esses bandidos, safados, corruptos tirando
dinheiro dos pobres coitados brasileiros.
Obrigado, Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
a Sra. Marinor Brito deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa...
Pois não.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Srª
Presidente, queria um esclarecimento. Posso formular
como questão de ordem?
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Quero entender em que se baseou a Presidenta que
estava anteriormente para, levantando o art. 14, conceder a palavra ao Senador que acaba de falar.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O art. 14 diz respeito a um orador
que fala e cita outro Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Eu
não citei em nenhum momento o nome do Senador.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu não estava na direção, mas confio
na Presidenta que dirigia a sessão no momento, a Senadora Marinor. O senhor o teria citado. Então, vamos
fazer o seguinte...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – A
citação do nome do Senador...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Humberto.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...abre espaço para que ele possa se manifestar. No
entanto, as palavras grosseiras, deselegantes, que
não deveriam constar nos Anais desta Casa, e não é
a primeira vez que isso acontece...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...não têm nenhum tipo de posicionamento por parte
da Mesa Diretora.
Aqui, o nosso partido já foi chamado de partido
de bandidos, de vagabundos e não há um pronunciamento da Mesa desta Casa em relação a esse tipo de
prática. Ninguém aqui se levanta contra esse tipo de
prática porque dizem: “Não, trata-se de um louco, um
débil mental”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, Presidenta...
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Não, um débil mental mas só sabe agredir os outros...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, Presidenta...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, se ele fala, eu vou falar também.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Então, quero pedir, como questão de ordem, que a
Mesa se pronuncie...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
ele fala, vou falar também.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...sobre a quantidade...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou
falar também, Presidenta.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – ...a
quantidade de agressões que são feitas aqui...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou
falar. As minhas palavras doeram no Senador.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
...contra o Partido dos Trabalhadores e contra todos nós.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Mário Couto, o orador... O
orador foi respeitoso com V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Baseado em que ele está falando?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Ele está com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Baseado em que ele está falando?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Ele está com a palavra, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Minhas palavra doeram em V. Exª, porque V. Exª merece
ouvir. E toda vez vai ouvir. Quando desejar, vai ouvir.
(Manifestação fora do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador, Senador Humberto Costa.
Só gostaria de esclarecer ao Senador Humberto
Costa que a Senadora Marinor, enquanto estava na
direção, concedeu o aparte ao Senador Mário Couto
baseada no art. 14.
O art. 14 não se refere a qualquer manifestação
de agressão. Entretanto, estamos avaliando a possibilidade de conceder também ao Líder do Partido
dos Trabalhadores cinco minutos, em decorrência da
solicitação feita por ele, considerando que o Partido...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
só quero me inscrever.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – ...que ele lidera foi desrespeitado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero me inscrever.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Concedo a palavra, neste momento
– Senador, um minuto –, à Senadora Marinor. Cinco
minutos para V. Exª, Senadora. (Pausa.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Excelência, eu estou aguardando. (Pausa.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Humberto, a Mesa já comunicou, após a Senadora Marinor, V. Exª terá cinco minutos.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Já,
Senadora?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com a palavra, Senadora.
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Nós estamos vivendo uma grave crise de corrupção neste País. Mas eu
quero tratar agora, neste exato momento, da grave crise que nós estamos vivendo na saúde pública deste
País, que atinge principalmente o povo pobre, a classe
trabalhadora.
Às vezes, eu não encontro nem palavras para
expressar o meu sentimento de tristeza ao fazer a
denúncia que vou fazer aqui, mas o povo que vive o
descaso do atendimento do Sistema Único de Saúde
sabe do que estou falando.
Eu quero tomar como exemplo a morte dos dois
bebês, ontem, no Pará; um episódio que chocou a
opinião pública de todo o Brasil, de Belém, do Estado
do Pará. Quero dizer que isso não foi uma fatalidade,
isso foi o resultado de uma ação criminosa de omissão
de socorro. Nada justifica que uma casa de saúde, de
qualquer espécie, pública ou privada, feche as portas
diante da dor de qualquer pessoa humana.
Eu queria aqui me referir ao Ministro da Saúde,
o Sr. Padilha, que tem, tanto quanto o Governador Simão Jatene, o Prefeito de Belém, se omitido na estruturação do Sistema Único de Saúde no meu Estado.
Vou citar aqui a fala do pai das duas crianças
que morreram: “Eu estou arrasado com esse acontecimento horrível. Dou nota zero não só para a Santa
Casa, mas para a saúde pública do Estado. Estou revoltado, porque ficamos à mercê e não recebemos o
atendimento devido. Talvez os nossos filhos estivessem
aqui agora não fosse a negligência. Não é justo que
isso tenha acontecido. Esperamos tanto para essas
crianças nascerem”!
Duas crianças bateram à porta da Santa Casa,
não foi atendida uma esposa que teria dois bebês,
foram ao Hospital de Clínicas, de lá voltaram à Santa
Casa e as crianças nasceram mortas dentro do carro
dos bombeiros.
O Ministro da Saúde, Sr. Padilha, se não tiver um
interlocutor direto, poderá ouvir e pedir os registros, nos
Anais, deste meu pronunciamento. Ele está muito ocupado na Esplanada dos Ministérios. É o Ministro mais
ocupado. Quero dizer a ele que acho um escárnio, um
acinte, uma provocação barata do Ministro desmarcar
as audiências, quatro que solicitei, Senador Humberto,
porque pertenço a um Partido de oposição, o PSOL,
que não se rendeu a essa lógica do capital, que não
bate à porta dos Ministérios para ver suas emendas
atendidas, para atender os interesses dos grupelhos
que financiam as campanhas eleitorais.
Fui procurar o Ministério da Justiça para colocar
a nu o escândalo da política de saúde do meu Estado. O Governo do Estado não cumpre a Emenda nº
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29. Os 12% que deveriam estar sendo investidos em
saúde não estão.
O Prefeito da minha cidade, Belém do Pará, responde a mais de dez processos, entre criminais e ações
civis públicas e de improbidade, e nada acontece. O
nosso medo agora, embora o Governador do Estado tenha dito que admite que o Estado errou – ora, é
pouco afirmar isso; não houve apenas um erro, houve
uma clara postura criminosa e, como tal, precisa ser
enfrentada –, é que não é possível que mais uma vez
a impunidade vá permanecer.
É possível, Senador Flexa, que o porteiro que
não abra a porta por não receber orientação na Santa Casa, aliás Santa Casa que foi administrada pelo
PSDB por doze anos, onde morreram 300 crianças.
Eu não quero continuar vindo à tribuna do Senado
para falar das mazelas, do sofrimento do nosso povo,
da falta de respeito das três esferas de poder com o
povo paraense, com o povo brasileiro.
Espero que essas mortes não tenham sido em
vão, que os culpados paguem por isso, mas não os
culpados de baixo, como a imprensa local atrelada,
sobretudo a imprensa local que está sob o controle
de Jader Barbalho, do ex-deputado ficha suja, que
quer voltar para o Senado Federal a qualquer custo,
está passando a mão no Governo porque tem cargos.
Olha, Ministro Padilha, eu jamais bateria na porta
do Ministério para pedir apoios pessoais para favorecer
os interesses das OS´s que estão lá no Pará inclusive
uma delas dirigindo um dos hospitais, dirigida por um
pedófilo, um criminoso que foi condenado, o ex-Deputado Sefer, em primeira instância. É na mão desses
bandidos que está a saúde pública no meu Estado.
Quero aqui apelar à Justiça brasileira, quero apelar ao Ministro Padilha, o Pará precisa de intervenção
na saúde, quero apelar á Presidenta Dilma. Não é possível que mais crianças, mais filhos de indígenas que
estão morrendo de gripe, Senador Humberto, no meu
Estado. O povo do Marajó está morrendo de malária
e não têm a sensibilidade para fazer a campanha política ou vão enviar recursos para desviar mais e mais
dinheiro, para favorecer essa rede de corrupção que
se instalou neste País e que, lamentavelmente, esse
Governo que está na estrutura do Distrito Federal, no
Governo Federal e nos governos estaduais têm tendo
sido aliados para favorecer os interesses dos grandes
empresários, que têm lucrado e muito com a saúde do
povo brasileiro.
Meu protesto e minha solidariedade aos pais,
à mãe que ainda está hospitalizada, ao pai desesperado pedindo por socorro e agora tendo que enterrar
seus filhos.
(Interrupção do som.)
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A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...Ministro, continue tendo uma postura como essa, uma
postura que não está concatenada com o dever constitucional que tem de responder aos interesses públicos,
de respeitar esse Poder, de respeitar os Senadores e
as Senadoras a despeito das relações até promíscuas que muitas vezes existe entre os Parlamentares e
o Governo.
Não estou aqui para facilitar, para ser pau mandado de ninguém. Eu estou aqui para exigir respeito,
para exigir que o Governo Federal tenha responsabilidade, que o Governo do Estado tenha responsabilidade.
Essa situação não vai poder continuar acontecendo,
Senadora Vanessa.
Os meus protestos, porque para mim são muitos
criminosos que estão...
(Interrupção do som.)
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – ...peço
respeito com o povo do meu Estado.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada, Senadora.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª vai me permitir um aparte, Senadora?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Flexa, ela falava em tempo
de liderança, que não é permitido aparte.
Baseado no art. 14, concedo cinco minutos ao
Senador Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª
Presidente, quero deixar o meu protesto à Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A palavra está concedida ao Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Quero
deixar o meu protesto à Mesa, porque em momento nenhum eu citei o nome do Senador. Em momento nenhum.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A palavra está concedida ao Senador
Humberto Costa.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Quero deixar o meu protesto contra a Mesa, eu vou
entrar com o artigo que tenho direito, por essa atitude
da senhora agora... Eu não o citei em momento nenhum, em momento nenhum. E tive a cautela de não
citar, exatamente para ele não ter a oportunidade de
usar o art. 14, Senadora. V. Exª quer proteger seu colega de Bancada, protege, mas não desconsidere as
minhas palavras.
Peço a palavra pela Liderança da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – V. Exª, conforme solicitado, já teve
a inscrição providenciada.

Quinta-feira 25

34405

Entretanto, o art.14 fala não apenas da citação
nominal, mas também fala de ato que tenha sido atribuído a determinada pessoa.
O Senador Humberto Costa falará como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
vou querer a revisão das notas taquigráficas. A Secretária sabe que eu não citei. Eu quero a revisão. Eu
quero ver se eu citei!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Humberto Costa, V. Exª
tem cinco minutos para utilizar a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, na verdade, esse Regimento precisa ser
realmente atualizado, modernizado, modificado, até
para não permitir que coisas a que assistimos aqui
todos os dias se repitam, de impropérios, de agressões a pessoas, a partidos, a autoridades da Nação.
A minha fala, neste momento, é muito mais no
sentido de me dirigir à Mesa desta Casa, ao Presidente
Sarney. Quero me dirigir ao Corregedor da Casa, Senador Vital do Rêgo, que estava aqui há poucos minutos,
para que de uma vez por todas possamos abolir esse
tipo de comportamento que tem acontecido aqui com
a maior frequência.
O art. 32 do Regimento deixa muito claro, inclusive fala em perda de mandato quando um Parlamentar tem um procedimento incompatível com o decoro,
o que tem se repetido aqui. E como eu disse, muitos
não querem comentar, acham que porque se trata de
discursos folclóricos não devam ser objeto de uma
análise séria da Mesa.
Eu não quero agir dessa maneira, não. Quero
exatamente apresentar – e estou apresentando neste
momento – uma solicitação ao Presidente da Casa, ao
Corregedor desta Casa, no sentido de que se imponha
aos procedimentos no Senado e nas comissões nesta
Casa o respeito ao decoro parlamentar, o respeito à
dignidade dos demais Senadores. E, quando isso não
ocorrer, que tenhamos a Mesa tomando as medidas
necessárias para que fatos lamentáveis não voltem a
ocorrer, como têm ocorrido várias vezes.
Já tive oportunidade, várias vezes, de ver a Vice-Presidenta Marta Suplicy dirigindo os trabalhos e tendo
que ouvir aqui os impropérios, os discursos, as pancadas que são dadas na tribuna por alguns que não têm,
ou parecem não ter, a mínima educação doméstica.
Não se trata nem de questão de decoro parlamentar, é
de educação doméstica. Esse é um péssimo exemplo
que muitos aqui dão.
E, mais ainda, se acham que isso é justo, imaginem se outros aqui usassem da mesma prática de
lembrar o passado de outros aqui que já chegaram a
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ser presos; de outros, que respondem a processos nos
seus Estados por condutas inomináveis.
Mas, como não estamos fazendo prejulgamento
de ninguém – temos respeito por todos –, quero pedir à Mesa que esta garanta o respeito neste Senado.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Humberto Costa, a Mesa
captou o pronunciamento de V. Exª e o encaminhará
não só ao Presidente Sarney, mas também ao Corregedor da Casa.
Dando sequência, convido agora para fazer uso
da tribuna, como oradora inscrita, por permuta com o
Senador Geovani, a Senadora Marta Suplicy.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Estou inscrito agora ...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – V. Exª está inscrito como Líder da
Minoria. Pediram a inscrição, antes de V. Exª, como
líderes, pois fazemos um rodízio entre inscrições de
oradores, tempo para comunicação inadiável e para
liderança, os Senadores Alvaro Dias, Antonio Carlos
Valadares, Paulo Davim e V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) –
Mantenho a minha posição de entrar contra a Mesa,
e eu o farei hoje.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeitamente, esse é um direito de
V. Exª, assim como o do Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Segundo, entro na Comissão de Ética contra o Senador
por ter ofendido a minha honra. Disse o Senador ...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Não. V. Exª não está com a palavra.
V. Exª vai falar por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pedi
uma questão de ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – V. Exª pediu, mas já falou.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Senador me chamou de “débil mental”. O Senador me
chamou de “louco”.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Não, Senador, não vamos... Há outros
oradores inscritos.
Gostaria aqui de comunicar a presença dos alunos do ensino médio do colégio Sesi. Muito obrigada
pela visita. Sejam todos e todas muito bem-vindos.
Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy
por dez minutos.
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Infelizmente, retornei agora de um
compromisso que tive. Não ouvi o que aconteceu,
mas realmente tem sido difícil presidir a Casa. Seria
muito bom se tivéssemos todos um pouco mais de
compostura.
Em todo caso, vamos lá. O discurso que preparei
para hoje é referente à visita da Presidenta Dilma, na
última quinta-feira, onde integrei a sua comitiva para
cerimônia realizada em São Paulo, para a assinatura
do termo de pactuação do Plano Brasil sem Miséria
com os Governadores do Sudeste. Estavam presentes
os Governadores dos quatro Estados da Região: Geraldo Alckmin, de São Paulo; Sérgio Cabral, do Rio de
Janeiro; Antonio Anastasia, de Minas Gerais; e Renato
Casagrande, do Espírito Santo.
Para ressaltar ainda mais a sua importância, a
solenidade contou com a presença de Ministros de
Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais
e Prefeitos, além do ex-Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.
Esta pactuação entre todos os Partidos foi feita
com o objetivo de definir claramente quais programas
do Governo Federal terão ações conjuntas com as iniciativas estaduais e de que forma será esta atuação.
Felizmente, os esforços para o combate à pobreza e à
miséria não são exclusivos da União, e o Plano Brasil
Sem Miséria representa esta mobilização de gestores
públicos e de instituições privadas de todo o Brasil para
que os 16,2 milhões de brasileiros que ainda vivem na
extrema pobreza tenham oportunidades e garantidos
seus direitos de cidadãos.
Foi muito importante esse engajamento dos governadores, porque não se consegue chegar na pobreza
sem o governador compartilhar desse projeto, sem o
Município compartilhar. Foi um passo extraordinário que
a nossa Presidenta deu e que os aliados desse projeto
assumiram, que são os governadores, suprapartidariamente. Cada um tem a sua realidade, cada um vai
lidar da forma que achar mais conveniente encaminhar
o processo. Mas é um grande pacto republicano que
foi feito para mudar a realidade social do nosso País.
Como bem destacou a Presidenta, apesar de ser
a região mais rica do País... A gente sempre fala que
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São Paulo é riquíssimo, que o Sudeste é mais rico do
que o Brasil todo. É rico, sim, mas tem 2,7 milhões de
pessoas que vivem em extrema pobreza. Eu sei – fui
Prefeita de São Paulo e conheço as favelas de São
Paulo – do abandono de áreas da cidade de São Paulo que são extremamente pobres. O perfil de extrema
pobreza no Brasil foi elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Social com base nos dados preliminares do censo de 2010, que reiteram esse panorama.
Outro dado que chama atenção no Sudeste brasileiro é que 79% desse contingente de pessoas mais
pobres vivem em áreas urbanas. Não estão mais no
rural. Estão nas grandes metrópoles. Justamente por
esse perfil urbano, essa atuação do Plano Brasil sem
Miséria no Sudeste se dará em três frentes principais:
primeiro, na complementação do Programa Bolsa Família; na qualificação profissional e na geração de emprego; e na localização e no cadastro da população
que ainda não recebe benefícios sociais.
Nessa primeira frente de atuação, a complementação de renda das famílias, através das transferências
adicionais ao Bolsa Família, um programa que já atinge
hoje 13 milhões de famílias pobres e extremamente
pobres, está presente em todos os municípios brasileiros. É um programa reconhecido mundialmente, o
Bolsa Família garante o acesso à renda pela população
mais pobre contribuindo decisivamente na redução da
pobreza e da desigualdade em nosso País.
É o que está permitindo uma parcela da nossa população comer três vezes ao dia, que foi uma
promessa de campanha do Presidente Lula, que ele
conseguiu, e agora a Presidenta Dilma está fazendo a
Busca Ativa, que é chegar naquele cidadão que é tão
miserável, tão pobre, tem tão pouca noção ainda da
cidadania que ele não sabe a que tem direito.
Então, o Município, o Estado e a União têm obrigação de buscar esse indivíduo e dizer nós vamos
ajudá-lo, primeiro precisa conseguir comer e depois
sair da pobreza, esse é o Programa Brasil Sem Miséria.
E para ilustrar a importância desse complemento aos programas de transferência de renda, resultado do pacto em torno do Plano Brasil Sem Miséria, o
Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai acrescentar
ao Bolsa Família, por meio do Programa Estadual denominado Renda Melhor, recursos que variam de 30
a 300 Reais. Já o Espírito Santo, com um programa
incluído vai acrescentar 50 reais ao programa federal.
E no Estado de São. Paulo, as famílias com renda per
capita inferior a 70 reais, mesmo com o recebimento
do Bolsa Família vão ser incluídas como beneficiárias
do Programa cidadã do Governo Estadual, recebendo
uma complementação mínima de 20 reais.
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Mas não se trata apenas de uma complementação do programa, mas também da ampliação desse
programa, porque infelizmente 40% das pessoas que
vivem na extrema pobreza são meninas e meninos de
menos de 14 anos de idade. Por isso o Bolsa Família
foi ampliado. Agora, cada família que recebia por até
3 filhos de zero a quinze anos, vai receber também
de zero a cinco filhos na faixa de zero a 15. Então, vai
aumentar a possibilidade para famílias que têm mais
filhos poderem ter um recebimento maior. Aí vão ser
acrescentado 1.300 mil famílias a mais.
Na segunda frente de atuação encontra-se o desafio de oferecer cursos de vocação profissional que seja
condizente com educação econômica de cada região,
por meio das escolas técnicas pelos sistemas: AS e
por outras redes de apoiar os empreendimentos solidários, as micro e pequenas empresas e a Constituição
de encubadoras para geração de ocupação e renda.
E na terceira frente de atuação do Brasil Sem
Miséria está o grande desafio de localizar essas pessoas que não têm ainda a noção da cidadania, quer
dizer a tal da Busca Ativa de procurar aquele que tem
menos, menos e menos.
E mudou, agora, como eu disse a Presidenta,
não é mais o pobre correndo atrás da ajuda do Estado; é o Estado chegando aonde a pobreza está. Essa
estratégia é a Busca Ativa. São brasileiros que estão
espalhados por todo o País. Às vezes, eles estão em
lugares tão remotos que as políticas públicas mal os
alcançam. São crianças, são jovens, são adultos, são
idosos que vivem em condições extremamente precárias, tanto nas cidades grandes quanto nas zonas
rurais. Espera-se, com o Busca Ativa, que, até 2014,
sejam encontradas e incluídas no Programa Bolsa Família cerca de 800 mil famílias.
Ações concretas já foram realizadas nesse sentido. É o que se pretende, por exemplo, com o acordo
de cooperação técnica assinado durante a cerimônia
com a Associação Brasileira dos Distribuidores de
Energia Elétrica, que tem por objetivo garantir o apoio
das concessionárias na divulgação de informações e
na localização de famílias de baixa renda que ainda
não acessam os benefícios.
São parcerias como essa – e também com supermercados que vão ajudar na agricultura familiar,
comprando das pessoas que plantam – que vão envolver todos os níveis de governo e que vão mobilizar
as instituições, a sociedade civil, o setor privado. Vão
ser essas ações que vão resgatar esses brasileiros da
sua condição, ainda, de extrema pobreza.
É um plano que, quando foi apresentado – fiz um
discurso aqui relacionado –, fiquei muito impactada
como foi bem negociado. É um plano que vai tirar da
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miséria mesmo. Vai dar de comer, primeiro, àqueles
que estão naquela situação mais miserável, mas é
um plano que vai investir nas condições de trabalho,
de possibilidade de melhorar de vida, para que essas
pessoas possam ser, realmente, cidadãos plenos.
Juntos é possível vencer esse desafio por uma
sociedade sem miséria. Fico muito feliz que os quatro
Governadores do Sudeste tenham dado as mãos à
Presidenta para este combate à fome.
Muito obrigada, Srª Presidente Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª e a convidamos para reassumir a direção dos trabalhos.
A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª
Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra a Senador Vanessa Grazziotin,
para uma comunicação inadiável.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senadora Marta Suplicy, que
dirige os trabalhos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidenta, por favor. Senadora Vanessa...
Eu gostaria de pedir a V. Exª – estou inscrito para
falar pelo PSB – que seja depois da Ordem do Dia.
Agradeço a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Eu vou anotar.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Já, Senadora?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada.
Com o clima mais tranquilo no Plenário penso
que, de fato, merece um debate de todos nós os procedimentos que adotamos não só no plenário, mas
nas comissões.
É natural, é normal, considero até importante
para a democracia brasileira e para o Governo, para
aqueles que estão no poder, não importa quem sejam,
a crítica. Penso que a crítica, quando construtiva, é
muito bem-vinda. Entretanto eu, que fiz parte de oposição durante muitos anos, acreditei sempre, procurei
sempre zelar e manifestar-me dentro de um clima de
respeito, porque, acima de tudo, devemos respeito aos
seres humanos, devemos respeito no trato com o outro.
O que não significa dizer que possamos abrir mão de
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nossas opiniões, de manifestar as ideias que defendemos. Entretanto, devemos fazer sempre com muito
respeito e, sobretudo, com muita educação.
Mas, Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho a esta tribuna, primeiro, para comunicar
que amanhã, no Estado do Amazonas, acontecerá
um evento da mais extrema importância. No interior
do Estado, no Município chamado Maraã, que fica a
635 quilômetros da capital do Amazonas, cidade de
Manaus, estaremos todos juntos, Governador Omar
Aziz, seu Secretário de Produção Rural, Eron Bezerra,
o Ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil, Ministro
Luiz Sérgio, vários integrantes da bancada federal, Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais,
estaremos nesse Município inaugurando algo que, para
nós, é muito importante, é muito caro, que é uma fábrica de processamento, de beneficiamento do pirarucu;
a transformação do pirarucu, que é um peixe nobre
da região, em bacalhau, no bacalhau da Amazônia.
Muitos podem estar criticando: “Mas do pirarucu
para o bacalhau?” É que, na realidade, o bacalhau não
é uma espécie de peixe. O bacalhau é um processo de
salga do peixe e várias espécies são utilizadas.
Esse foi um projeto que se iniciou quando o atual
Senador Eduardo Braga era o Governador do Estado
do Amazonas e também era o Secretário, à época,
Eron Bezerra. E, com o apoio do Governo Federal e da
Finep, a Financiadora de Estudos e Projetos, amanhã
estaremos – quem sabe! – dando o primeiro passo em
uma ação muito importante não só para o Amazonas,
mas para toda a região amazônica. O nosso grande
desafio, ao longo dos tempos, tem sido como melhorar a qualidade de vida daqueles que vivem no interior e como agregar valor aos produtos que o interior
proporciona.
A capacidade de pesca, a piscicultura na região é
algo fenomenal. Entretanto, nós não temos, até agora,
dado um fim comercial de maior significado.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não. Concedo um aparte a V. Exª, Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senadora Vanessa, eu gostaria de poder cumprimentá-la. V. Exª, da tribuna, fala sobre essa inauguração, e
quero dizer que, ainda há pouco, eu falava com o Governador Omar Aziz e dizia que, lamentavelmente, eu
não poderei estar presente amanhã em Maraã, para
a inauguração da primeira agroindústria do pescado
– esta é a terminologia correta. Estará sendo inaugurada a primeira de seis, que estão em construção no
Amazonas. Eu tenho muita honra de ter podido ini-
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ciar esse processo com um programa chamado Zona
Franca Verde, que agrega valor, gera emprego. Maraã
é uma das cidades de menor IDH do Amazonas e do
Brasil e uma cidade onde o desemprego e a falta de
ocupação econômica é uma das grandes razões pelo
baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Portanto,
essa inauguração...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Um momento. Vou interromper um minuto, para
avisar aos prezados Senadores que estão em seus
gabinetes que vamos começar a Ordem do Dia com
votação nominal de alguns embaixadores. Um minuto
para V. Exª, Senador, terminar o seu aparte, e a Senadora Vanessa terminar o pronunciamento de S. Exª.
Eu dei dez, sem querer. Por favor, corrija.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Eu
gostaria, portanto, de dizer que estaremos gerando,
com essa agroindústria, algo como cinco mil ocupações
econômicas em uma região extremamente empobrecida do Amazonas. Quero cumprimentar o discurso de V.
Exª. Quero cumprimentar o Governador Omar, que dá
continuidade a esse programa extremamente importante para o Amazonas e para o povo do Amazonas. E
quero cumprimentar o Governo Federal, que continua
com este programa, que é um programa que ajuda a
combater a miséria no Brasil e ajuda a dar ocupação
e dignidade a um povo extremamente valoroso, como
o povo da Amazônia. Parabéns a V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Senador. E cabe também registrar aqui que grande parte do
pescado que deverá ser processado nessa indústria
vem exatamente das reservas de proteção ambiental,
reservas que, para sua criação, causaram grandes
transtornos, mas, passados alguns anos, percebemos
todos, inclusive os pescadores, os ribeirinhos, os amazonenses que vivem no interior...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...protegem a nossa floresta, hoje eles perceberam e percebem o quanto foi importante demarcar
aquelas áreas e como eles podem ter a sua qualidade
de vida melhorada, desenvolvendo as mesmas atividades. Serão aproximadamente 150 empregos indiretos nessa primeira unidade, mais o envolvimento de
aproximadamente cinco mil pescadores. Isso é de um
significado extremo. Tenho certeza de que o Governo
Federal, por meio do Ministério da Indústria e Comércio,
do Ministério da Pesca e Aqüicultura, conhecendo de
perto e sabendo como esse projeto poderá ser exitoso, como poderemos conseguir, não só no Amazonas,
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mas no Acre, em Rondônia, no Pará financiamento
para que unidades como essa possam ser instaladas.
O Chile tem como seu segundo principal produto a produção do salmão, também uma qualidade de
peixe muito apreciada no Brasil inteiro, e nós ultrapassaremos o Chile se continuarmos nesse caminho.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
Peço aos colegas Senadores e Senadoras que
compareçam ao plenário porque temos uma longa votação nominal de embaixadores. (Pausa.)
Vamos ler o primeiro.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 88, DE 2011
Mensagem nº 88, de 2011, pela qual a
Senhora Presidenta da República submete
à apreciação do Senado a indicação do Sr.
Norton de Andrade Mello Rapesta, Ministro
de Primeira Classe da carreira de diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Finlândia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Relatora, Senadora Ana
Amélia. (Parecer nº 829, de 2011-CRE)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo discussão, as Senadoras e os Senadores já podem votar.
Está aberto o painel de votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Inácio está dizendo que o aniversariante
quer se manifestar.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria fazer um apelo, porque o quórum está baixo,
pelo jeito ele não vai dar 40, se for votar agora...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu sei, por isso que nós estamos chamando.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Queria fazer um apelo. Quero aproveitar aqui, com a
aquiescência de V. Exª, e fazer um apelo à bancada
do PMDB para que venha votar, porque estamos em
votação nominal. E que os outros Líderes devem fazer
esse mesmo apelo às outras bancadas também para
que tenhamos quórum para votar.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – São muitas votações nominais, Senador. São
vários embaixadores e, depois, com certeza, uma me-
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dida provisória e talvez outra. Então, peço aos Senadores da Casa que compareçam para votar.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Indago de V. Exª se, após a votação das autoridades
aqui, teremos votação de medida provisória. No primeiro instante votaremos as autoridades, os embaixadores, não é?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim, primeiro os embaixadores.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – E
depois vamos votar medida provisória hoje?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Uma medida provisória para a qual há acordo.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – A
530, não é? A 530 e a 531.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É a 530, relativa ao recurso para as escolas
que foram afetadas pelas intempéries.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Votação nominal para embaixadores. Peço a
presença dos Senadores e das Senadoras. (Pausa.)
Senadores da Bahia, do Distrito Federal, do Pará,
do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de
Alagoas, do Espírito Santo, de Goiás, por favor, compareçam. (Pausa.)
Caros colegas Senadores e Senadoras, nós estamos com a presença de 16 Senadores. Para abrir
o painel de votação, vamos precisar de, pelo menos,
45 ou 48. Temos uma lista enorme de embaixadores.
Então, peço para os colegas comparecerem, porque,
quanto antes comparecerem, quanto antes nós votamos. (Pausa.)
Senador Cafeteira já votou.
Senador Benedito já votou.
Senador Ataídes já votou. (Pausa.)
Senador Eduardo Suplicy, se V. Exª quiser fazer
uso da palavra como orador inscrito – V. Exª é o seguinte na lista –, só temos 19, vai demorar um pouquinho
isso, o senhor poderia usar os 10 minutos como orador
inscrito, enquanto os outros Senadores e Senadoras
estão chegando.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, primeiro, quero
registrar o requerimento que já foi apresentado e pelo
qual já foi autorizada minha visita, em missão oficial,
como representante do Senado amanhã, em Buenos
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Aires, quando participarei do Seminário “O Futuro da
Integração Latino-Americana”, a convite da Cátedra
Livre da Universidade Nacional do Prata – José Gervásio Artigas para a Integração; da Cátedra Livre Democracia e Estado de Direito Raúl Alfonsín da Universidade de Buenos Aires e da Federação Universitária
Argentina. Serei um dos expositores na Conferência
“Desafios para a Integração Latino-Americana”, que
se dará na Universidade de Direito da Universidade
de Buenos Aires.
Aqui, anexo o programa do seminário, em que
estarão também o ex-ministro Roberto Mangabeira
Unger; Ricardo Canese, do Paraguai; Ricardo Alfonsín,
Deputado Nacional da Argentina, e eu próprio.
Anexo aqui também, Srª Presidenta, a palestra
que proferirei amanhã nesse seminário, intitulada “O
melhor Programa de Transferência de Renda para as
economias modernas”.
Mas eu gostaria, Srª Presidente, de falar hoje a
respeito do Parque Nacional da Serra da Bocaina, pois
tomei conhecimento, por intermédio do Sr. Mamede
Ferreira Neto, da cidade de São José do Barreiro, da
questão que envolve uma possível mudança da sede
do Parque Nacional Serra da Bocaina, do Estado de
São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, e as consequências negativas que tal mudança causaria para
a economia daquela região do nosso Estado de São
Paulo.
O Parque Nacional Serra da Bocaina é uma das
maiores áreas protegidas da Mata Atlântica, com 104
mil hectares distribuídos em seis municípios: São José
do Barreiro, Areias, Cunha e Ubatuba, em São Paulo;
Parati e Angra dos Reis, no Rio do Janeiro. O parque
se estende desde a face da Serra do Mar voltada para
o Vale do Paraíba, onde há pontos em que a altitude
ultrapassa os 2 mil metros, até o litoral, onde abrange
duas praias e uma extensa área de costão rochoso.
O parque abriga alta diversidade e complexidade
natural, resultantes das inúmeras combinações entre
tipos de relevo, altitudes, características topográficas,
redes de drenagem, substrato rochoso, solos e cobertura vegetal natural. É um território com refúgios ecológicos e espécies ameaçadas de extinção.
Além disso, grande parte das nascentes que
fornecem ou podem fornecer água potável à população paulista da região estão no interior do parque,
tornando de vital importância a proteção de sua área.
Destacam-se os rios Mambucaba, Bracuí, Barra Grande e Paraitinga, este considerado o principal afluente
do rio Paraíba do Sul. Esta rede hidrográfica atende
diretamente municípios como Ubatuba, Cunha, Areias,
São José do Barreiro, Bananal, Angra dos Reis, Mambucaba e Parati.
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O parque é detentor de um inigualável patrimônio histórico-cultural, como o Caminho do Ouro, que
era usado no período colonial para o transporte do
ouro que vinha de Minas Gerais e se dirigia ao porto
de Parati, com destino a Portugal. Nesse período, foi
criada uma rota alternativa que também atravessa o
interior do parque. Os marcos históricos desse trajeto
permanecem no interior do parque, que tem estabelecido parcerias com o Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), no intuito de gerar balizamento técnico para preservação do patrimônio histórico e cultural da Serra da Bocaina.
No dia 4 de março deste ano, o Parque Nacional
Serra da Bocaina completou 40 anos. Desde o primeiro
dia de sua criação, teve sua sede administrativa instalada na cidade de São José do Barreiro, no Estado
de São Paulo. Os primeiros anos de instalação do
parque foram muito difíceis para São José do Barreiro. Em 1971, conta o Sr. Mamede Ferreira Neto, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)
instalou-se na cidade nas dependências do Incra. A
partir daí e por força da legislação que criou o parque,
inúmeras famílias de agricultores foram obrigadas a
abandonar o Município de São José do Barreiro, perdendo suas raízes afetivas com a terra e, além disso,
causando uma débâcle na economia do Município e
de toda a região circunvizinha. Ao longo dos anos, a
situação foi ficando tão difícil que, com a diminuição da
população da cidade e a queda econômica da região,
até a comarca existente no Município foi desativada.
Nos dias atuais, o turismo surge como a principal
alternativa para o desenvolvimento econômico e social da cidade de São José do Barreiro, principalmente
depois de seu reconhecimento legal como estância turística, ficando assim habilitada a receber maior verba
estadual para a promoção do turismo regional.
Hoje, a manutenção da sede do Parque Nacional
Serra do Bocaina no Município é vista e sentida pela
população de São José do Barreiro como uma compensação pelos prejuízos econômicos e sociais sofridos
pela cidade com a instalação do parque. A presença
da sede do parque em São José do Barreiro traz para
o Município, a cada ano, milhares de visitantes, brasileiros e estrangeiros, facilitando também o turismo nas
cidades ao longo da rodovia SP-68: Cachoeira Paulista,
Silveiras, Areias, Arapeí e Bananal.
Além disso, a permanência da sede do Parque
Nacional Serra da Bocaina em São José do Barreiro é
estratégica, dado à proximidade que tem com a sede
do Parque Nacional do Itatiaia, cerca de 20 quilômetros em linha reta, o que facilita o apoio mútuo entre
as equipes do pessoal de apoio, refletindo maior segurança para os turistas que freqüentam os dois parques.
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Sobre melhoras passíveis de serem feitas pelo
governo estadual, considero como necessário que o
nosso Governador Geraldo Alckmin analise com atenção a possibilidade de melhorar a trafegabilidade da
SP-221, que dá acesso à entrada do Parque Nacional
Serra do Bocaina, pois, no momento, ela só permite o
trânsito de veículos com tração 4x4 (quatro por quatro)
Por tudo, avalio como muito importante que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
executora das ações do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, priorize, com pessoal e material, os
serviços administrativos do Parque Nacional Serra da
Bocaina, em sua sede na cidade de São José do Barreiro. Entendo como muito importante para o turismo
naquela região do Estado de São Paulo que a sede
do Parque Nacional Serra da Bocaina permaneça na
cidade de São José do Barreiro.
Eu gostaria, Srª Presidente, de informar que ainda na tarde de hoje eu darei entrada a dois projetos:
um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo
referentes à questão da definição do que é população
diretamente interessada quando da decisão referente
à criação de novos Estados da Federação brasileira.
Em virtude de que a população de todos os Estados
brasileiros acaba sendo afetada com respeito às consequências de se modificar um número de representantes tanto no âmbito do Senado quanto da Câmara
dos Deputados, também no que diz respeito às novas despesas que são criadas quando da definição
de novos Estados, tal como apresentei aqui, há mais
de um mês, pronunciamento do Professor Dalmo de
Abreu Dallari, com base naqueles argumentos, estou
apresentando projeto de lei pelo qual toda a população das 27 unidades da Federação deve participar do
plebiscito referente a se se deve ou não criar novas
unidades da Federação.
Assim, Srª Presidenta, encaminho para a Mesa
e peço que seja transcrito na íntegra o Projeto de Lei
do Senado que altera o art. 7º da Lei 9.709, de 18 de
novembro de 1998, para definir a população diretamente interessada de que tratam os §§ 3º e 4º do art.
18 da Constituição Federal.
Esse art. 7º passa a ser redigido...
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento
Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Muito obrigado, Srª Presidente. E peço
que seja dado como lido o restante do meu discurso,
porque fiz um atalho para encurtá-lo. Antes de encer-
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rar, porém, reitero: o importante é que debatamos até
a exaustão para encontrarmos soluções para sugerir
às autoridades econômicas do País.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2011
Regula a consulta plebiscitária estabelecida pelos Decretos nos 136 e 137, de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Para a realização da consulta plebiscitária
estabelecida pelos Decretos Legislativos nos 136 e 137
de 2011, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções a todos os Tribunais Regionais do País, além do
Tribunal Regional do Pará, para organizar, realizar,
apurar, fiscalizar e proclamar o resultado do plebiscito.
Art. 2° No prazo de dois meses, contados da
proclamação do resultado do plebiscito, se esse for
favorável à criação dos novos Estados, as Assembleias
Legislativas de todos os Estados brasileiros procederão
ao questionamento de seus membros sobre a medida, participando o resultado, em 3 (três) dias úteis, ao
Congresso Nacional, para o fim do disposto no § 3°
do art. 18, combinado com o inciso IV do artigo 48, da
Constituição Federal.
Art. 3o Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O presente Projeto de Decreto Legislativo objetiva regular a consulta plebiscitária estabelecida pelos
Decretos nos 136 e 137, de 2011.
O tema, pela abrangência das reais consequências que tem nos campos administrativo, financeiro,
econômico e social, necessita do posicionamento de
toda a população do País, para os casos que envolvem os Estados, bem como de toda a população do
Estado, para os casos que envolvem seus municípios.
O Professor Doutor Dalmo de Abreu Dallari, firme
defensor dessa ideia, argumenta que a criação de novos
Estados na federação brasileira, pelo desmembramento dos Estados ora existentes, afetará seriamente os
direitos fundamentais de todo o povo brasileiro, além
de criar pesados ônus que deverão ser suportados por
toda a população. Assim sendo, é mais do que óbvio
que uma proposta para a criação de novos Estados
interessa diretamente a todos e não só às pessoas
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que residem nos Estados que se pretende desmembrar. É muito importante que isso esteja bem claro e
não seja esquecido, para impedir a prática de atos
que acarretem pesados ônus para os cofres públicos
e que sejam contrários às normas constitucionais que
regem a matéria.
Diz o Professor Dalmo que tais advertências se
fazem necessárias e oportunas, tendo em conta várias
manifestações, divulgadas pela imprensa, anunciando o
propósito de propor a criação de novos Estados no Brasil, mediante o desdobramento de algumas das atuais
Unidades da Federação. Como primeira advertência, é
preciso lembrar que com a criação dos novos Estados,
que, obviamente, ainda não terão renda, haverá, desde logo, a necessidade de que os cofres federais, ou
seja, o povo brasileiro, pague a instalação do aparato
governamental, isto é, o governo do Estado com sua
sede, suas Secretarias e todas as repartições necessárias para o desempenho dos encargos que são de
competência estadual, um Legislativo estadual e um
Poder Judiciário, todos com instalações apropriadas e
com os titulares ocupantes dos cargos, além do equipamento e do funcionalismo indispensáveis. Tudo isso
representando um elevado ônus financeiro que deverá
ser suportado por todo o povo brasileiro.
O momento é muito importante para a discussão
do tema, como explica o Professor Dalmo de Abreu
Dallari, porque recentemente o Congresso Nacional
aprovou proposta de realização de um plebiscito no
Estado do Pará, para perguntar aos eleitores daquele
Estado, e só a eles, se estão de acordo com o desmembramento daquela Unidade. A proposta foi apresentada sem a demonstração da viabilidade econômica
dos novos Estados.
Além dos elevados ônus econômico-financeiros
que recairão sobre todo o povo brasileiro, acrescente-se ainda que serão afetados os seus direitos políticos,
pois o mesmo eleitorado do Estado do Pará, que hoje
elege três Senadores, que é o número de representantes de cada Estado, passará a eleger nove Senadores,
o que, obviamente, irá reduzir o peso e a influência dos
eleitores de todos os demais Estados. E haverá também um desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos
Deputados, pois segundo a Constituição cada Estado deverá ter um mínimo de oito Deputados federais,
o que significará um aumento de, aproximadamente,
13 deputados, sem que tenha aumentado o número
total de eleitores. Também sob esse aspecto é mais
do que óbvio que a decisão de criar novos Estados
é do interesse direto e imediato de toda a população
brasileira e não apenas dos eleitores do Estado cujo
desmembramento se propõe.
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A par desses aspectos, que envolvem relevante
interesse público de amplitude nacional, é fundamental ter em conta que, segundo disposição expressa
da Constituição da República, em seu artigo 18, parágrafo 3°, “Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito”.
Pela argumentação do Professor Dalmo de Abreu
Dallari, que entendo como apropriada, toda a população brasileira é diretamente interessada numa proposta
de subdivisão ou desmembramento de Estados, pois
tal medida acarretará graves consequências, diretas
e imediatas, sobre os direitos e interesses de toda a
população do Brasil.
Por tudo, coloco à análise de meus pares, senadoras e senadores, esse tema de grande importância,
solicitando toda a atenção da Casa para que a matéria
tenha a tramitação mais célere possível.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 18. ................................................................
....................................................................................
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
....................................................................................
Art. 48. ................................................................
....................................................................................
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
....................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 136, DE 2011
Dispõe sobre a realização de plebiscito
para a criação do Estado do Carajás, nos
termos do Inciso XV do art. 49 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Pará, de
acordo com instruções do Tribunal Superior Eleitoral,
realizará no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da
publicação deste Decreto Legislativo, conforme previsto
no § 3º do art. 18 da Constituição Federal, plebiscito
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sobre a criação do Estado do Carajás, a ser constituído
pelos seguintes Municípios do Estado do Pará: Abel
Figueiredo, Água Azul do Norte, Anapu, Bannach, Bom
Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu
Branco, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia,
Cumaru do Norte, Curionópolis, Dom Elizeu, Eldorado
do Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará,
Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipizuna, Novo Repartimento, Ourilándia de Norte, Pacajá, Palestina do
Pará, Parauapebas, Pau d’Arco, Piçarra, Redenção,
Rio-Maria, Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras,
Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São
Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João
do Araguaia, Sapucaia, Tucumã, Tucuruí e xinguara.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para
organizar, realizar, apurar, fiscalizar e proclamar o resultado do plebiscito.
Art. 3º No prazo de 2 (dois) meses, contado da
proclamação do resultado do plebiscito, se esse for favorável à criação do Estado do Carajás, a Assembléia
Legislativa do Estado do Pará procederá ao questionamento dos seus membros sobre a medida, participando o resultado, em 3 (três) dias úteis, ao Congresso Nacional, para fins do disposto no § 3º do art.
18 combinado com o inciso VI do art. 48, ambos da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Não efetuada a deliberação pela
Assembléia Legislativa ou feita a comunicação, nos prazos estabelecidos, o Congresso Nacional considerará
atendida a exigência constitucional.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de maio de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
DECRETO LEGISLATIVO Nº 137, DE 2011
Convoca plebiscito sobre a criação do
Estado do Tapajós.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realizará, conforme previsto no § 3º do art. 18 da Constituição Federal, no prazo de 6 (seis) meses, contado
da promulgação deste Decreto Legislativo, plebiscito
sobre a criação do Estado do Tapajós, a ser constituído pelo desmembramento da área onde atualmente
se situam os Municípios de Almeirim, Prainha, Monte
Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Faro, Juruti, Belterra, Santarém, Porto de Moz, Vitória do Xingu, Altamira, Medicilândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba,
Trairão, Jacareacanga, Novo Progresso, Brasil Novo,
Curuá, Rurópolis, Senador José Porfirio, Terra Santa
e Mojuí dos Campos.
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Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará para
organização, realização, apuração, fiscalização e proclamação do resultado do plebiscito.
Art. 3º No prazo de 2 (dois) meses, contado da
proclamação do resultado do plebiscito, se este for favorável à criação do Estado do Tapajós, a Assembléia
Legislativa do Estado do Pará procederá ao questionamento dos seus membros sobre a medida, participando
o resultado, em 3 (três) dias úteis, ao Congresso Nacional, para fins do disposto na § 3º do art. 18, combinado com o inciso VI do art. 48 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Não efetuada a deliberação pela
Assembléia Legislativa ou feita a comunicação, nos prazos estabelecidos, o Congresso Nacional considerará
atendida a exigência constitucional.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de junho de 2011. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2011

Altera o art. 7º da Lei nº 9.709, de 18 de
novembro de 1998, para definir a população
diretamente interessada de que tratam os
§§ 3° e 4º do art. 18 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7° da Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º, entende-se por população diretamente interessada, respectivamente,
a de todo o País, para o caso da incorporação,
subdivisão ou desmembramento de Estados
para se anexarem a outros ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, e a de todo o
Estado, para o caso da criação, incorporação,
fusão ou desmembramento de Municípios,
devendo a vontade popular ser aferida pelo
percentual que se manifestar em relação ao
total da população consultada.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo definir,
em melhores condições, o que se entende por população diretamente interessada, seja na incorporação,
subdivisão ou desmembramento de Estados, seja na incorporação, fusão ou desmembramento de municípios.
O tema, pela abrangência das reais consequências que tem nos campos administrativo, financeiro
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econômico e social, necessita do posicionamento de
toda a população do País, para os casos que envolvem os Estados, bem como de toda a população do
Estado, para os casos que envolvem seus municípios.
O Professor Doutor Dalmo de Abreu Dallari, firme
defensor dessa idéia, argumenta que a criação de novos
Estados na federação brasileira, pelo desmembramento dos Estados ora existentes, afetará seriamente os
direitos fundamentais de todo o povo brasileiro, além
de criar pesados ônus que deverão ser suportados por
toda a população. Assim sendo, é mais do que óbvio
que uma proposta para a criação de novos Estados
interessa diretamente a todos e não só às pessoas
que residem nos Estados que se pretende desmembrar. É muito importante que isso esteja bem claro e
não seja esquecido, para impedir a prática de atos
que acarretem pesados ônus para os cofres públicos
e que sejam contrários às normas constitucionais que
regem a matéria.
Diz o Professor Dalmo que tais advertências se
fazem necessárias e oportunas, tendo em conta várias
manifestações, divulgadas pela imprensa, anunciando o
propósito de propor a criação de novos Estados no Brasil, mediante o desdobramento de algumas das atuais
Unidades da Federação. Como primeira advertência, é
preciso lembrar que com a criação dos novos Estados,
que, obviamente, ainda não terão renda, haverá, desde logo, a necessidade de que os cofres federais, ou
seja, o povo brasileiro pague a instalação do aparato
governamental, isto é, o governo do Estado com sua
sede, suas Secretarias e todas as repartições necessárias para o desempenho dos encargos que são de
competência estadual, um Legislativo estadual e um
Poder Judiciário, todos com instalações apropriadas e
com os titulares ocupantes dos cargos, além do equipamento e do funcionalismo indispensáveis. Tudo isso
representando um elevado ônus financeiro que deverá
ser suportado por todo o povo brasileiro.
O momento é muito importante para a discussão
do tema, como explica o Professor Dalmo de Abreu
Dallari, porque recentemente o Congresso Nacional
aprovou proposta de realização de um plebiscito no
Estado do Pará, para perguntar aos eleitores daquele
Estado, e só a eles, se estão de acordo com o desmembramento daquela Unidade. A proposta foi apresentada sem a demonstração da viabilidade econômica
dos novos Estados.
Além dos elevados ônus econômico-financeiros
que recairão sobre todo o povo brasileiro, acrescente-se ainda que serão afetados os seus direitos políticos,
pois o mesmo eleitorado do Estado do Pará, que hoje
elege três Senadores, que é o número de representantes de cada Estado, passará a eleger nove Senadores,
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o que, obviamente, irá reduzir o peso e a influência dos
eleitores de todos os demais Estados. E haverá também um desequilíbrio dessa espécie na Câmara dos
Deputados, pois segundo a Constituição cada Estado deverá ter um mínimo de oito Deputados federais,
o que significará um aumento de, aproximadamente,
13 deputados, sem que tenha aumentado o número
total de eleitores. Também sob esse aspecto é mais
do que óbvio que a decisão de criar novos Estados
é do interesse direto e imediato de toda a população
brasileira e não apenas dos eleitores do Estado cujo
desmembramento se propõe.
A par desses aspectos, que envolvem relevante
interesse público de amplitude nacional, é fundamental ter em conta que, segundo disposição expressa
da Constituição da República, em seu artigo 18, parágrafo 3°, “os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito”.
Pela argumentação do Professor Dalmo de Abreu
Dallari, que entendo como apropriada, toda a população brasileira é diretamente interessada numa proposta
de subdivisão ou desmembramento de Estados, pois
tal medida acarretará graves consequências, diretas
e imediatas, sobre os direitos e interesses de toda a
população do Brasil.
Por tudo, coloco à análise de meus pares, senadoras e senadores, esse tema de grande importância,
solicitando toda a atenção da Casa para que a matéria
tenha a tramitação mais célere possível.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998.
Regulamenta a execução do disposto
nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta Lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de
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acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1º O plebiscito é convocado com anterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.
§ 2º O referendo é convocado com posterioridade
a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo
a respectiva ratificação ou rejeição.
Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de
competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do § 3° do art. 18 da Constituição
Federal, o plebiscito e o referendo são convocados
mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer
das Casas do Congresso Nacional, de conformidade
com esta Lei.
Art. 4º A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na
mesma data e horário em cada um dos Estados, e do
Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as
respectivas Assembleias Legislativas.
§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista
no caput, o projeto de lei complementar respectivo
será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.
§ 2º A Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referida no parágrafo
anterior compete proceder à audiência das respectivas
Assembleias Legislativas. .
§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembleias Legislativas opinarão,
sem caráter vinculativo, sabre a matéria, e fornecerão
ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos
concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítico afetada.
§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas
a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios,
será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.
Art. 6º Nas demais questões, de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual
e com a Lei Orgânica.
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Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos
arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente
interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento;
em caso de fusão ou anexação, tanto a população da
área que se quer anexar quanto a da que receberá o
acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.
Art. 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente
do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral,
a quem incumbirá nos limites de sua circunscrição:
I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo;
IV – assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias
organizadas pela sociedade civil em torno da matéria
em questão, para a divulgação de seus postulados
referentes ao tema sob consulta.
Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas
seja proclamado.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos
termos da presente Lei, será considerado aprovado
ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de medida administrativa, que se relacione de
maneira direta com a consulta popular.
Art. 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e
referendo obedecerá às normas do Regimento Comum
do Congresso Nacional.
Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não
poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à
Câmara dos Deputados, por seu órgão competente,
providenciar a correção de eventuais impropriedades
de técnica legislativa ou de redação.
Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13
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e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa
popular, consoante as normas do Regimento Interno.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 18 de novembro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Renan Calheiros.
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Tomei conhecimento, por intermédio do Senhor
Mamede Ferreira Neto, da cidade de São José do Barreiro, de uma questão que envolve possível mudança
da sede do Parque Nacional Serra da Bocaina, do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, e
as consequencias negativas que tal medida causaria
para a economia daquela região de nosso Estado de
São Paulo.
O Parque Nacional Serra da Bocaina é uma das
maiores áreas protegidas de Mata Atlântica, com seus
104 mil hectares distribuídos em seis municípios: São
José do Barreiro, Areias, Cunha e Ubatuba, em São
Paulo; Paraty e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
O Parque se estende desde a face da Serra do Mar
voltada para o Vale do Paraíba, onde há pontos em
que a altitude ultrapassa os 2.000 metros, até o litoral, onde abrange duas praias e uma extensa área de
costão rochoso.
O Parque abriga alta diversidade e complexidade
natural, resultantes das inúmeras combinações entre
tipos de relevo, altitudes, características topográficas,
redes de drenagem, substrato rochoso, solos e cobertura vegetal natural. É um território com refúgios ecológicos e espécies ameaçadas de extinção.
Além disso, grande parte das nascentes que
fornecem ou podem fornecer água potável à população paulista da região estão no interior do Parque,
tornando de vital importância a proteção de sua área.
Destacam-se os rios Mambucaba, Bracuí, Barra Grande e Paraitinga, este considerado o principal afluente
do rio Paraíba do Sul. Esta rede hidrográfica atende
diretamente municípios coma Ubatuba, Cunha, Areias,
São José do Barreiro, Bananal, Angra dos Reis, Mambucaba e Paraty.
O Parque é detentor de um inigualável patrimônio
histórico-cultural, como o Caminho do Ouro, que era
usado no período colonial para o transporte do ouro
que vinha de Minas Gerais e se dirigia ao porto de Paraty com destino a Portugal. Neste período também foi
criada uma rota alternativa, que também atravessa o
interior do Parque. Os marcos históricos desses trajetos
permanecem no interior do Parque, que tem estabele-
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cido parcerias com o IPHAN (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional), no intuito de gerar balizamento técnico para a preservação do patrimônio
histórico e cultural da Serra da Bocaina.
No dia 4 de março deste ano, o Parque Nacional
Serra da Bocaina completou 40 anos. Desde o primeiro
dia de sua criação, teve sua sede administrativa instalada na cidade de São José do Barreiro, no Estado de
São Paulo. Os primeiros anos de instalação do Parque
foram muito difíceis para São José do Barreiro. Em
1971 – conta o Senhor Mamede Ferreira Neto – o Instituto Brasileiro de Direito Florestal (IBDF) instalou-se
na cidade, nas dependências do Incra. A partir daí, e
por força da legislação que criou o Parque, inúmeras
famílias de agricultores foram obrigadas a abandonar
o município de São José do Barreiro, perdendo suas
raízes afetivas com a terra e, além disso, causando
uma debacle na economia do município e de toda a
região circunvizinha. Ao longo dos anos, a situação foi
ficando tão difícil que, com a diminuição da população
da cidade e a queda econômica da região, até a Comarca existente no município foi desativada.
Nos dias atuais, o turismo surge como a principal
alternativa para o desenvolvimento econômico e social da cidade de São José do Barreiro, principalmente
depois de seu reconhecimento legal como estância turística, ficando, assim, habilitada a receber uma maior
verba estadual para a promoção do turismo regional.
Hoje, a manutenção da sede do Parque Nacional
Serra da Bocaina no município é vista e sentida pela
população de São José do Barreiro como uma compensação pelos prejuízos econômicos e sociais sofridos
pela cidade com a instalação do Parque. A presença
da sede do Parque em São José do Barreiro traz para
o município, a cada ano, milhares de visitantes, brasileiros e estrangeiros, facilitando também o turismo
nas cidades ao longo da Rodovia SP-68: Cachoeira
Paulista, Silveiras, Areias, Arapeí e Bananal.
Além disso, a permanência da sede do Parque
Nacional Serra da Bocaina em São José do Barreiro é
estratégica, dado à proximidade que tem com a sede
do Parque Nacional do Itatiaia, cerca de 20 Km em linha reta, o que facilita o apoio mútuo entre as equipes
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do pessoal de apoio, refletindo numa maior segurança
para os turistas que frequentam os dois parques.
Sobre melhoras passíveis de serem feitas pelo
governo estadual, considero como necessário que o
nosso Governador Geraldo Alckmin analise com atenção a possibilidade de melhorar a trafegabilidade da
SP-221, que dá acesso à entrada do Parque Nacional
Serra da Bocaina, pois, no momento, ela só permite o
transito de veículos com tração 4 x 4 (quatro por quatro).
Por tudo, avalio como muito importante que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
executora das ações do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, priorize, com pessoal e material, os
serviços administrativos do Parque Nacional Serra da
Bocaina, em sua sede na cidade de São José do Barreiro. Entendo como muito importante para o turismo
naquela região do Estado de São Paulo que a sede
do Parque Nacional Serra da Bocaina permaneça na
cidade de São José do Barreiro.
REQUERIMENTO Nº , DE 2011
Requeiro, nos termos dos artigos 13 e 40, § 1º,
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a
necessária autorização para – sem ônus para o Senado – desempenhar missão no exterior, como representante do Senado Federal, nos dias 25 e 26 de agosto
próximo. Na oportunidade, participarei, conforme documentação anexa, do Seminário “O Futuro da Integração Latino-Americana” a convite da Cátedra Livre
da Universidade Nacional do Prata – José Gervásio
Artigas para a Integração, da Cátedra Livre Democracia
e Estado de Direito Raúl Alfonsín da Universidade de
Buenos Aires e da Federação Universitária Argentina.
Serei um dos expositores na Conferência “Desafios
para a Integração Latino-Americana”.
Assim, em cumprimento ao disposto do Artigo
39, inciso I, do Regimento Interno, comunico a Vossa
Excelência que me ausentarei do País nos dias 25 e 26
de agosto de 2011, para o desempenho desta missão.
Sala das Sessões, 12 de julho de 2011. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
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– SP) – Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram 48 votantes.
Votaram 42 SIM; e NÃO 06.
Abstenção zero.
Está aprovada a matéria e será feita a devida comunicação à Senhora Presidenta da República.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª
Presidenta, Srª Presidenta, não votei. Eu quero que V.
Exª faça constar na Ata o meu voto que é “sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já vi que têm outros atrasados.
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Meu voto é “sim”, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Senador Armando Monteiro acompanha a posição
do partido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Armando Monteiro, Humberto Costa. Tem algum outro que chegou atrasado?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Vamos para o próximo.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 93, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 93, de 2011 (nº 212/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Adalnio Senna Ganem, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Panamá.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Aloysio
Nunes. (Parecer nº 830, de 2011 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Senadoras e os Senadores já podem votar.
O painel está aberto.
Chamo os Senadores que ainda não vieram à
votação para estarem presentes. Temos uma longa
lista de votação nominal de Embaixadores.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria apenas
que fosse consignado em ata o meu voto favorável à
indicação do Embaixador da Finlândia, uma vez que
não estive presente na última votação.
Obrigado a V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Ata consignará sua manifestação, Senador
Paulo Bauer.
Senador Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senadora Marta Suplicy, eu também gostaria de
consignar em Ata o meu voto favorável na votação anterior.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sim. Será consignado, Senador Rollemberg.
Chamo os Srs. Senadores e Senadoras, porque
esta votação está sendo mais rápida e nós vamos passar para o terceiro Embaixador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Srª
Presidente, apenas como sugestão a V. Exª, quando
se atingir o mínimo necessário de conforto, V. Exª encerre a votação?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É isso que tenho feito. Quando der 47, eu encerro. É o que vou fazer.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Já
há bastantes Senadores na Casa e estamos...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu vou fazer isso, mas tenho que ter uma segurança de 47. Agora estamos com 38.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Com 44, 45 já está bom demais.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É melhor com 47, fazendo os cálculos da última,
para não ter problemas. Tem que ter segurança. Mas
já estão chegando; está indo mais rápido.
Eu peço aos Senadores que se encontram presentes que não saiam, porque vamos votar 11 Embaixadores. Há uma lista grande de Embaixadores esperando a votação para poder serem ativados.
Sim, Dornelles, eu estou vendo. Estou esperando
os colegas chegarem. Tem que haver 47 no painel para
eu poder fazer a votação do próximo. Então, conclamo
os nossos colegas Senadores e Senadoras para que
venham votar. Estamos com 42 votantes, faltam cinco.
De Minas Gerais, não veio ninguém ainda votar,
nem do Acre. (Pausa.)
Está encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram 48 votantes.
SIM 41; e NÃO 07.
Abstenção zero.
Total: 48 votos.
Foi aprovado.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Srª Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Quem fala?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Aqui, Luiz Henrique. Quando eu ia votar, V. Exª encerrou a votação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Aceito agora.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Gostaria que registrasse a minha presença.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A primeira ou a segunda? As duas votações
que já foram? As duas votações nominais que já foram? Na primeira, votou?
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 78, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 78, de 2011 (nº 133/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Paulo Sérgio Traballi Bozzi,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de
Trinidad e Tobago.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti. (Parecer 831, de 2011 – CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo discussão, está encerrada.
Os Srs. Senadores já podem manifestar o seu voto.
Painel aberto. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Aproveito o momento para saudar os alunos do
ensino médio do Colégio Sesi de Campinas, em Goiânia, Estado de Goiás. Muito bem-vindos!
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Senadora Marta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.

Agosto de 2011

A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Senadora. Eu queria fazer o registro também da presença
ilustre da nossa cantora e compositora Sandra de Sá,
que neste momento está aqui, porque veio participar,
a convite do Senador Randolfe, da CPI do Ecad.
Então, eu queria que pudéssemos registrar nos
Anais a presença ilustre desta militante da área cultural,
pois tenho certeza de que ela gosta de ser reconhecida como tal. Muito obrigada pela presença. Ela está
participando, vai continuar, daqui a pouco, da CPI de
que o Senador Randolfe é autor e está coordenando
e foi suspensa neste momento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito bem-vinda ao nosso plenário, Sandra de
Sá. É um prazer recebê-la aqui no Senado brasileiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Quem é?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Senador Lindbergh. Só para dizer que na votação
anterior o meu voto é “Sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram duas, Senador?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu votei a primeira, perdi a segunda.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A segunda então.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Quero registrar o voto “Sim”.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será registrado. Lindbergh.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que está convocada sessão conjunta do
Congresso Nacional, a realizar-se dia 25 de agosto do
corrente, quinta-feira, amanhã, às 12 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
das seguintes matérias: Projetos de Lei do Congresso
Nacional nºs 1, 3, 6, 9 e 10, de 2011.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Queria registrar os meus votos “Sim” e “Sim” nas duas votações anteriores, quando eu não havia conseguido
chegar ao plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Será consignado em Ata, Senadora Marinor.
Está encerrada a votação.
Passo a Presidência ao Senador Sarney. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM: 45; tivemos seis votos NÃO e nenhuma
abstenção.
Total: 51.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente. O meu voto não apareceu
lá. Deu um atrapalho aqui no sistema.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. REDITARIO CASSOL (Bloco/PP – RO)
– Favorável com a votação. Quero que registrem. Solicito o registro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
meu também, Presidente. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
Será feita a devida comunicação a Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem nº 85, que indica o Sr. Carlos Sérgio Sobral Duarte, Ministro de Primeira Classe, para
Embaixador do Brasil na República da Índia e, cumulativamente, no Reino do Butão.
O parecer é favorável, de autoria do Senador
Cristovam Buarque. (Parecer nº 832, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 85, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 85, de 2011 (nº 175/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
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República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. Carlos Sérgio Sobral Duarte,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
na República da Índia, e, cumulativamente, no
Reino do Butão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Na votação anterior, eu gostaria que pudesse
considerar em Ata o meu voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa defere o pedido de V. Exª. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A Srª Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 43; 07 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 50.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem 84, também escolha de Chefe de
Missão diplomática, indicando o Sr. Marco Antonio Diniz Brandão, Ministro de Primeira Classe, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil na República Árabe
do Egito e, cumulativamente, na República da Somália
e no Estado da Eritréia.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 84, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 84, de 2011 (nº 174/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Marco Antonio Diniz Brandão, Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na República Árabe do Egito e,
cumulativamente, na República da Somália e
no Estado da Eritréia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável. Foi Relator o Senador
Clésio Andrade. (Parecer nº 833, de 2011 – CRE.)
Sem oradores para discutir, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que tivesse com-
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preensão, indulgência e tolerância para consignar a
minha ausência. Se estivesse aqui, teria votado nessas
autoridades, que são ilustres, mas eu estava prestigiando a nossa Presidenta, que lançava o programa do
microcrédito. Isso é uma coisa fundamental: são R$3
bilhões que o Governo está colocando, para que as
pessoas mais humildes possam começar seu negócio.
Um projeto extraordinário! Então, não estive aqui nas
três primeiras, mas conto com V. Exª para consignar
em Ata o voto do Crivella.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido, Senador Marcelo Crivella.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador José
Sarney, quero destacar – já foi destacado ainda há
pouco pela Senadora Marinor Brito – a presença no
plenário da nossa querida artista e compositora Sandra de Sá. E está aqui também presente no plenário
da Casa o nosso também querido autor, compositor
de inúmeras canções da música popular brasileira,
aliás autor de muitas músicas da resistência democrática brasileira, Ivan Lins. Vieram colaborar e contribuir
com a comissão parlamentar de inquérito destinada a
investigar as atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Temos a honra de ter
a presença de Sandra de Sá e de Ivan Lins aqui no
plenário do Senado da República. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa se associa as homenagens de V. Exª
e agradece a visita.
Se todos os Senadores e Senadoras já votaram,
vou encerrar a votação. (Pausa)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 48; 6 votos NÃO.
Total: 54.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, gostaria de justificar minha ausência nas três votações anteriores para que fosse registrado meu voto “sim”: eu
estava com a Presidenta Dilma, que estava lançando
o Programa Crescer. Só para justificar, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará, inclusive, a justiça de sua
ausência.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, gostaria também de dizer que, nas votações anteriores, o meu voto é “sim”, acompanhando
a Liderança do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem nº 77, do Sr. Francisco Carlos
Soares Luz, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à União de Comores e Seicheles.
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É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 77, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 77, de 2011 (nº 132/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Francisco Carlos Soares
Luz, Ministro de Segunda Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República
Unida da Tanzânia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à União de Comores
e a Seicheles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável. (Pausa.) (Parecer nº
834, de 2011 – CRE.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a
discussão e peço às Senadoras e Senadores que já
podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
Peço às Senadoras e aos Senadores para votarem. (Pausa.)
Se todos os Senadores e Senadoras já votaram...
O Senador Renan está votando. (Pausa.)
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 46; NÃO, 4.
Total: 50 votantes.
A indicação foi aprovada e será feita a devida
comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem nº 83, em que vamos examinar a
indicação do Sr. Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares, Ministro de Segunda Classe da Carreira de
Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Estado do Catar.
O parecer é favorável. Foi relator o Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Parecer nº 835, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 83, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 83, de 2011 (nº 173/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Sr. Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
ao Estado do Catar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magna Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Gostaria que
V. Exª considerasse, nas votações anteriores, o meu
voto com o meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite. Muitos Senadores estão justificando sua ausência. Estávamos, há pouco, assistindo ao lançamento
do Programa Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, lançado pela Presidente Dilma, que cria novas condições de financiamento, inclui taxas de juros
menores e metas de empréstimos a serem atingidas
pelos bancos públicos especialmente. O Programa
tem por objetivo incentivar pessoas físicas, empreendedores individuais, microempresas, com faturamento
de até R$120 mil anuais. A finalidade é garantir uma
redução na taxa de juros, que cairá de 60% ao ano
para 8% ao ano.
Acho que é uma vitória importante do povo brasileiro. Queria, aqui, parabenizar a Presidente Dilma,
toda a equipe, enfim, e desejar todo o sucesso. Que
possamos, no Piauí, no Maranhão, no Brasil, tirar
grande proveito, gerando emprego e renda com esse
Programa.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 52 ; 07 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 59.
A indicação foi aprovada e a Mesa...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sérgio Souza, gostaria que constasse na Ata o meu
voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Sr. Presidente, pela ordem. Eduardo Amorim...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Será enviado à Srª Presidente da República o
resultado da votação.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE)
– Sr. Presidente, Eduardo Amorim, quero que registre
também em Ata nas votações anteriores voto SIM,
favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eduardo Amorim, sim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Randolfe Rodrigues da mesma forma, Sr. Presidente.
Randolfe Rodrigues da mesma forma.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Randolfe Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Mensagem 87, que submete ao Senado o nome
do Sr. José Carlos de Araújo Leitão, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de
São Tomé e Príncipe.
O parecer é favorável. Relator: Senador Cristovam
Buarque. (Parecer nº 836, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 87, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 87, de 2011 (nº 177/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Sr. José Carlos de Araujo Leitão,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de São Tomé e Príncipe.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presidente, queria fazer um registro.
No sábado próximo passado, na cidade de Itu,
aconteceu uma edição do Jungle Fight, esse esporte
que mais cresce no mundo hoje, que é um MMA, chamado luta livre. E terá no Rio, no sábado, uma grande
edição do Ultimate Fighting e as grandes estrelas do
mundo são os brasileiros.
Mas, especificamente, falo de sábado em Itu.
Quero cumprimentar o Prefeito de Itu, a Câmara de
Vereadores e a disposição do Prefeito de ter levado
essa edição histórica para Itu do Jungle Fight nº 32,
numa disputa de um cinturão de 84 o peso.
Por que eu faço esse registro? Porque o atleta
de 84, que se sagrou campeão do mundo com esse
cinturão, é um atleta da minha instituição, que eu pude
tirar das drogas, do crack, tirado por nós de debaixo de
um viaduto e se tornou esse atleta referência no mundo
todo, Marcelo Guimarães, faixa preta de jiu jitsu hoje;
que tem um wrestling muito apurado; um atleta completo e que irá certamente para o Ultimate Fighting
americano, para entender que o esporte pode, muito
bem, ser o preventivo e o curativo das drogas neste
País. Se nós tivermos essa visão, Sr. Presidente.
Eu tenho um centro de treinamento na minha
instituição, Sr. Presidente, e foi de lá que o Marcelo
saiu. E foi um momento de muita emoção para mim o
cinturão desse rapaz.
Não é possível fazer discurso de que vamos resolver isso com programas de governo, que seja federal,
estadual ou municipal, porque não é exatamente isso. A
recuperação dessas pessoas passa por um sacerdócio,
por um investimento de vida, em que não custa nada
a não ser querer ajudar o próximo com muito amor. E
aí eu dizia em um determinado momento à Presidenta Dilma que deveria trazer a família para dentro dessa discussão das drogas sem estar anunciando que
o Governo terá um programa para recuperar viciado
em crack, porque não vai recuperar. Como fazer isso?
Internar no SUS, colocar soro na veia e depois mandar embora? Não tem jeito, não tem saída. E agora, a
nossa Senadora Ana Amélia chega perto de mim e me
diz: ”A melhor audiência pública que a subcomissão
de combate às drogas fez, eu quero lhe agradecer, foi
a presença de Ledir Porto.”
E sabe quem é Ledir Porto, Presidente José Sarney? É o Secretário de Segurança de Vila Velha, que
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reduziu a violência da serra em sete meses. Tirou de
primeiro lugar e colocou em oitavo lugar e reduziu a
violência da área de praia de Vila Velha em 84%.
Sabe quem é esse rapaz? Eu o retirei da cadeia há dezessete anos. Tráfico de drogas, assalto a
banco, roubo de carga, com o segundo ano primário!
E foi recuperado em minha instituição. Sabe qual é o
remédio lá, Sr. Presidente? Amor, amor, amor. Aliás,
eu diria que é Deus pela manhã; Jesus ao meio-dia e
o Espírito Santo à noite.
Esse rapaz é especialista em segurança pública! Formou-se, palestra para a ONU sobre segurança
pública. É um sujeito preparado. Toda essa história de
videomonitoramento integrado, que surgiu no Brasil,
surgiu com esse rapaz, que, com 16 anos, estava na
cadeia, com o segundo ano primário, por assalto e
tráfico de drogas, e que recebeu oportunidade, como
centenas na minha instituição que estão me vendo,
vendo V. Exª e vendo a todos nós agora, com a mesma esperança do Marcelo Guimarães, que se tornou
campeão mundial no sábado; do Ledir Porto, que hoje
é Secretário de Segurança, com um vasto conhecimento, que veio lá do lixo, do esgoto, tão somente porque
a família e aqueles que têm sentimento sacerdotal foram chamados para dentro sem qualquer discussão
no sentido de que “teremos um programa de governo
para resolver...”
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Programa de governo pode até incluir dinheiro e
filosofia, mas não inclui coração; não inclui misericórdia. A recuperação vem exatamente por aí.
Quero cumprimentar o Marcelo Guimarães pelo
título. Quero abraçar o pai dele, aquele policial simples
que, chorando, foi lá para me entregar o filho, sem esperança, e que, no sábado, chorava com o título de
um filho recuperado. É um homem digno. Aliás, quem
vai estar no programa da Ana Maria Braga amanhã,
na Rede Globo, às 8h30, para mostrar esse exemplo
do que pode fazer o esporte, é o Marcelo Guimarães.
Fico muito orgulhoso por ter sido e continuar sendo
parte da vida desse moço.
Destaco a vida de Ledir Porto, que esteve nesta
Casa e que, hoje, é referência em segurança pública.
Como ele, há muitos outros que passaram pelo Projeto Vem Viver, por esse lugar em que Deus me deu a
oportunidade de fazer esperança.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa se congratula com V. Exª pelo belíssimo depoimento, pelo testemunho que traz à Casa.
Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 57; 07 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 64.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem. Também indicação da Srª Maria
Dulce da Silva. Mensagem nº 89. Ministra de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto à República da Costa Rica.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores é
favorável. Foi Relator o Senador Paulo Bauer. (Parecer
nº 837, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 89, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 89, de 2011 (nº 179/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação da Senhora Maria Dulce Silva Barros, Ministra de Primeira Classe da Carreira
de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à República da Costa Rica.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Encerro a discussão.
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Passamos à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero só justificar minha presença nas votações anteriores. Eu pediria que constasse em Ata.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Wilson Santiago.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu gostaria que V. Exª registrasse, em algumas das
votações anteriores, o nosso voto de acordo com a
orientação do nosso Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – V. Exª será atendido.
Se todos os Srs. Senadores já votaram vou encerrar a votação. (Pausa.)
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB–
AP) – SIM, 56 votos; NÃO 8 votos.
Nenhuma abstenção.
Total: 64 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita à Senhora Presidente da República a
devida comunicação.
O SR. REDITÁRIO CASSOL (Bloco/PP – RO)
– Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. REDITÁRIO CASSOL (Bloco/PP – RO)
– Sr. Presidente, peço que registre meu voto “Sim”,
porque não consegui fazê-lo em tempo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Mensagem nº 90, que indica o Sr. Ánuar Nahes,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República do
Iraque.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
foi favorável, sendo Relator o Senador Eduardo Suplicy.
(Parecer nº 838, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 90, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 90, de 2011 (nº 180/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Senhor Ánuar Nahes, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República do Iraque.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Encerro a discussão.
Submeto à votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
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O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se
processa a votação, eu queria fazer mais um registro.
Ontem à noite, estive em Porto Seguro, Sr. Presidente, num evento promovido pelo Prefeito Abade,
dando conta dos seus trinta meses de mandato. Ele,
que é do PSB, começou seu mandato com muita dificuldade. Fui lá também para representar o Senador
Pinheiro e nosso Governador Jaques Wagner, da Bahia.
Ele começou o mandato com muita dificuldade, e tentaram lhe imputar muitas desgraças.
O Município de Porto Seguro já foi escândalo nacional. Seu ex-Prefeito foi Ubaldino Júnior. O Fantástico
e o Jornal Nacional mostraram as mazelas impostas,
os roubos de merenda escolar, muita desgraça feita
naquele Município. Desmoralizaram o útero do Brasil.
Porto Seguro é o útero do Brasil, pois ali nasceu esta
Pátria. O povo está com a autoestima baixa, envergonhado por todos esses episódios que foram impostos
por gente inescrupulosa.
O Prefeito Abade, ao assumir, sujeito de bem,
sujeito decente, empresário vitorioso, recebeu todo
tipo de vilipêndio, sofreu tentativa de desmoralização.
Aliás, achavam que tinham enterrado o Abade vivo,
Sr. Presidente, juntamente com aqueles que trabalharam para a distribuição daquele Município. Mas Deus
é grande, Deus é muito bom, Senador Pinheiro, e o
Abade deu a volta por cima. O Abade saiu do túmulo
que lhe impuseram, pois estava vivo.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA) – Porto
Seguro vai ganhar uma universidade.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Porto Seguro,
diz o Senador Pinheiro, vai ganhar uma universidade.
É o anúncio que se faz.
Fez uma opção boa, e é por isso que o Presidente
Lula se tornou o que se tornou neste País, porque fez a
opção pelos pobres, não pela elite. Por não fazer opção
pela elite, ele apanha todo dia, vira mala de viajante
de ônibus, apanha todo dia. É igual a sovaco de aleijado com muleta nova, sofrendo pau da elite. É como
o nosso Abade, que fez a opção pelos pobres. A elite
odeia quem faz a opção pelos pobres. E ele apanha
todos os dias. Ontem, mostrou que, em trinta meses,
fez pelos pobres abandonados algo muito significativo,
que a mim causou grande emoção.
Então, Sr. Presidente, lá estive e volto de lá orgulhoso, parabenizando aquele Prefeito. Havia cinco mil
pessoas, numa terça-feira, naquele evento, naquela
reunião, em que ele prestou contas do mandato.
Parabéns ao Prefeito Abade!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 57; 07 votos NÃO.
Total: 64.
A indicação foi aprovada.
A Mesa comunicará à Senhora Presidente da
República o resultado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
tendo em vista a apreciação e a votação do Embaixador Ánuar Nahes para o Iraque, aproveito para, aqui,
registrar um convite feito pelo Iraque ao Zico, extraordinário jogador da Seleção Brasileira e do Flamengo.
Ele foi convidado e aceitou ser o técnico da Seleção
de Futebol do Iraque.
Quero desejar ao Zico, que disse que vai para
o Iraque, inclusive, para enfrentar riscos, mas sem
receios, que esteja sempre lá com muita saúde, que
tenha muito êxito e que possa contribuir para a pacificação do Iraque e para o estreitamento dos laços entre
o Brasil e o Iraque.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mensagem nº 92...
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
A SRA. MARINOR BRITO (PSOL – PA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
queria pedir que V. Exª registrasse meu voto “Sim” nas
votações anteriores. Por conta das atividades, tenho
de dividir meu tempo aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também queria
consignar o voto “Sim” a essa votação – infelizmente,
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eu estava ao lado –, principalmente para ficar claro que
nele votei com uma torcida para que dê certo, porque
ser mandado para o Iraque não é fácil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– RS) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– RS) – Mensagem nº 92. Apreciação do Sr. Zenik
Krawctschuk, Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República de Honduras.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
foi favorável, sendo Relator o Senador Marcelo Crivella.
(Parecer nº 839, de 2011 – CRE.)
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 92, DE 2011
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 92, de 2011 (nº 211/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Senhor Zenik Krawctschuk,
Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República de
Honduras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, encerro a discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Registro a presença, nas nossas galerias, dos
estudantes de Direito da Universidade Estadual de
Londrina, no Paraná. Sejam bem-vindos! (Palmas.)
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 56; NÃO, 06.
Nenhuma abstenção.
Total: 62.
A indicação foi aprovada.
Farei a respectiva comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José
Sarney, eu pediria a V. Exª que fizesse registrar na Ata
desta sessão meu voto favorável a todos os indicados
anteriores a essa votação de que participei: Marco Antonio Brandão, indicado ao cargo de Embaixador no
Egito; Dr. Francisco Luz; Hildebrando Valadares; José
Araújo Leitão; Maria Dulce Barros e Ánuar Nahes. Todos foram favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Parecer nº 813, escolha de autoridades,
em que a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Sr. Jorge
Ernesto Pinto Fraxe, para exercer o cargo de Diretor-Geral do DNIT.
O parecer é favorável.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PARECER Nº 813, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 813, de 2011, da Comissão de Serviços de
Infraestrutura, Relator: Senador Delcídio do
Amaral, sobre a Mensagem nº 109, de 2011
(nº 302/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. JORGE
Ernesto Pinto Fraxe para exercer o cargo de
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Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queria discuti-lo, encerro a
discussão.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero comunicar à
Casa, Sr. Presidente, que, em atenção a ofício de V.
Exª, estamos encaminhando à Mesa o nome do Dr.
René Ariel Dotti, ilustre professor e jurista do meu
Estado do Paraná, para integrar a Comissão de Juristas, nos termos do Requerimento do Senador Pedro
Taques, aprovado nesta Casa, para elaborar o Projeto
de Código Penal, adequado aos ditames da Constituição de 1988 e às novas exigências de uma sociedade
complexa e de risco.
Portanto, Sr. Presidente, estamos encaminhando
à Mesa a indicação do nome do Dr. René Ariel Dotti,
para integrar essa Comissão de Juristas, cumprimentando o Senador Pedro Taques pela sugestão, pela
ideia, e V. Exª pelas providências já adotadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se os Srs. Senadores já votaram, vou proclamar o resultado.
O Senador Antonio Carlos Valadares já votou?
(Pausa.)
Randolfe Rodrigues?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Já, Sr. Presidente. Quero só registrar o voto favorável
à indicação do Embaixador do Brasil em Honduras.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todas as Senadoras e Senadores já votaram, vou proclamar o resultado
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 54; NÃO, 08.
Duas abstenções.
A indicação foi aprovada.
Farei a comunicação à Senhora Presidente da
República.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero comunicar a minha votação “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Geovani Borges vota “sim”.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – De igual forma, o Senador Ricardo Ferraço, na votação anterior,
votou “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para saudar os meus conterrâneos de Londrina, a minha cidade
querida, onde sou eleitor e militei politicamente já na
Câmara de Vereadores.
A minha saudação especial aos londrinenses
que aqui vieram.
Um abraço a todos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, eu gostaria também de registrar
o meu voto, porque fui assinar alguns documentos e
perdi essa votação.
Obrigada – Senadora Vanessa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Parecer nº 814, também da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sendo Relator o Senador Cyro
Miranda, para apreciar a indicação ao Senado Federal
do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas para exercer o cargo
de Diretor Executivo do DNIT.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PARECER Nº 814, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 814, de 2011, da Comissão de Serviços de
Infraestrutura, Relator: Senador Cyro Miran-
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da, sobre a Mensagem nº 110, de 2011 (nº
303/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Tarcísio
Gomes de Freitas para exercer o cargo de Diretor Executivo do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Enquanto se processa a votação, queria fazer
mais um registro.
Na semana passada, Senador Delcídio, recebi a
pesquisa da CNT/Sensus, que avalia o desempenho de
presidente e uma série de outras coisas, dentre elas,
algumas coisas importantes, Senador Demóstenes,
como a redução da maioridade penal, na pesquisa da
semana passada.
Oitenta e nove por cento da população brasileira
repudiam o macho, de 16, 17 anos, que estupra, que
mata, que sequestra, que põe o empresário no porta-malas do carro – empresário que gera emprego, que
gera honra –, atira na cabeça dele, o chama de vagabundo, toma o dinheiro de aposentado em porta de
banco, e ainda diz: “Perdeu, vagabundo! E quando a
polícia põe a mão nele, ele diz: “Tira a mão de mim,
que sou menor!” Menor, uma ova!
Quem sequestra, mata e estupra há que responder pelo crime que cometeu.
Como eu tenho lutado, Sr. Presidente, e o Senador Demóstenes também, na CCJ, e estamos em
consonância com o anseio da sociedade brasileira, que
não aguenta mais tanta violência por esses “machos”,
que não são crianças, mas que estupram, sequestram,
matam e são tratados como criança.
É verdade que não vai resolver o problema da
violência, porque a violência é um conjunto, é um motor, mas essa é uma roda dentada importante nesse
conjunto, e é preciso que façamos, de forma muito
urgente, a redução da maioridade penal neste País.
Tenho muito orgulho de fazer parte desse debate, de
propor esse debate.
Em segundo lugar, que a população brasileira repudie a posição do Supremo com relação ao casamento homossexual. Repudie essas bandeiras defendidas
pela Frente da Família. Repudie a chamada liberação
da marcha da maconha, com o argumento de que é
“direito de livre expressão”. Agora, quem é a favor de
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pedofilia também pode fazer marcha, porque a polícia
tem que proteger, segundo o Supremo. Quem é a favor
de sequestro, faz marcha também, porque é direito de
expressão. A polícia tem que guardá-los e protegê-los.
A população brasileira não é tola, nós avançamos, as
pessoas enxergam, são contra o aborto literalmente,
está na pesquisa. Repudiam o aborto. A família brasileira quer a vida. São bandeiras da Frente da Família,
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e fico feliz, Sr. Presidente, com essa pesquisa feita na
semana passada, da CNT/Sensus, que, na verdade,
traz o anseio da população com relação à segurança
da família.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 52 votos; 08 votos NÃO.
Uma abstenção.
Total de votos: 61.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
queria registrar a minha votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, pode registrar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
minha votação é “não”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto, “não”.
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Peço desculpas, porque estava conversando com a
Senadora Kátia Abreu e acabei não votando.
O meu voto é “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O motivo é relevante.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Sem revisão
do orador.) – Sr Presidente, eu me empolguei tanto no
discurso que não eu votei.
O meu voto é “sim”. Foi um momento de fraqueza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar o voto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Parecer de escolha de autoridades nº 826, em
que a Presidente da República submete à apreciação
do Senado a indicação do Sr. Paulo de Tarso Cancela
Campolina de Oliveira para exercer o cargo de Diretor
de Administração do DNIT.
O parecer é favorável.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PARECER Nº 826, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 826, de 2011, da Comissão de Serviços de
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Infraestrutura, Relator: Senador Valdir Raupp, sobre a Mensagem nº 111, de 2011 (nº
304/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Paulo
de Tarso Cancela Campolina de Oliveira para
exercer o cargo de Diretor de Administração
e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
a discussão.
As Senadoras e Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PC do B – CE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, aproveito essa oportunidade da votação
da indicação do Sr. Tarso Cancela de Oliveira, para
registrar que estive viajando ao Rio Grande do Norte,
onde participei da festa de 90 anos do Sr. Oswaldo
Gomes e de sua filha Laura, com a presença de várias lideranças, o Prefeito de Lagoa Nova, o Prefeito
de Santana do Matos, prefeitos dessa região serrana
do interior do Rio Grande do Norte. Uma bonita festa.
Oswaldo Gomes foi Prefeito também de Santana do Matos. É uma liderança, digamos, referencial
para aquela região, e eu tive a felicidade de poder
levar comigo quatro irmãos – três irmãos e uma irmã
– de Oswaldo para aquela atividade no interior do Rio
Grande do Norte.
Então, faço esse registro, porque se trata de um
momento muito importante: entrar no clube dos 120
– V. Exª, este seu Oswaldo, Niemeyer, Fidel Castro e
uma turma já alargada no mundo, que tem a felicidade
de participar do clube dos 120.
Um abraço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 53 votos; 11 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 64.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
Temos somente mais uma votação depois dessa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão, em turno único, do parecer da
Comissão de Infraestrutura, sendo Relator o Senador
Flexa Ribeiro, sobre a indicação feita – Mensagem
nº 113 – pela Senhora Presidente da República, do
Sr. Adão Magnus Marcondes Proença, para exercer
o cargo de Diretor de Infraestrutura Aquaviária do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PARECER Nº 827, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 827, de 2011, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, Relator: Senador Flexa Ribeiro, sobre a Mensagem nº 113, de 2011 (nº
306/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Sr. Adão
Magnus Marcondes Proença para exercer o
cargo de Diretor de Infraestrutura Aquaviária
do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, eu encerro a discussão.
As Srªs Senadoras e Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria
de fazer um breve registro. Na verdade, registrar os 20
anos da Embrapa Informação Tecnológica, Unidade de
Serviços da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, situada aqui Brasília – DF.
Cumprimentar os empregados, especialmente
o Gerente-Geral da instituição, Fernando do Amaral,
e ressaltar dois grandes programas da instituição, as
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chamadas Minibibliotecas e o programa de rádio “Prosa
Rural”, que transmitem informações sobre cidadania
rural e de como viver melhor no campo.
Hoje já são 2.500 minibibliotecas em 1.300 Municípios, e 1.200 emissoras de rádio parceiras do “Prosa Rural”.
Esses programas tiveram importante papel no
programa Fome Zero e atualmente, no programa Brasil sem Miséria.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dois registros rápidos. Primeiro, saudar os jovens
estudantes da Paraíba, bacharelandos em Direito das
universidades da Paraíba, que estão nos dando a honra de suas presenças em nossas tribunas. E fazer um
registro importante: acabamos de receber uma nota
do Ministério da Saúde, através do Ministro Alexandre
Padilha, associando-se a toda dor e pranto – também
aqui colocada pela Senadora Marinor – com relação
à falta de atendimento, um verdadeiro crime cometido em Belém. Já foi feito a auditoria do Denasus para
verificar o fato. O Ministro define que a Rede Cegonha
– com todos os seus investimentos de R$9 bilhões –
é exatamente para garantir às grávidas um parto de
qualidade e humanizado.
Era o registro que eu queria fazer em nome do
Ministro Alexandre Padilha.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Vou proclamar o resultado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero apenas
registrar, com muita alegria, a presença de oficiais
e praças da gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso,
que hoje visitam o Senado Federal. São valorosos
homens que, com certeza – com muita dignidade –,
prestam relevantes serviços ao Mato Grosso, através da segurança pública, feitos pela Polícia Militar
e pela Polícia Civil.
De forma que eu quero cumprimentar e saudar, na pessoa do Coronel Roberto, todos os Pra-
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ças e Oficiais da nossa PM, que hoje visita o Senado Federal.
Sejam bem-vindos!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa se associa à manifestação de V. Exª.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 50; 10 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 60 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
Última votação nominal.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o Parecer nº 828, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, com Relatório do Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
A Mensagem é nº 114.
A indicação é do Sr. Mário Dirani para exercer o
cargo de Diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
– DNIT.
O parecer é favorável.
É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PARECER Nº 828, DE 2011
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 828, de 2011, da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, Relator: Senador Aloysio
Nunes Ferreira, sobre a Mensagem nº 114,
de 2011 (nº 307/2011, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Mário Dirani para exercer o cargo de Diretor de Infraestrutura Ferroviária do
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
a discussão.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem votar.
(Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro com a palavra.
(Procede-se à votação.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente Sarney, solicito a V. Exª que registre o meu
voto favorável ao Dr. Adão, como Diretor do Dnit, do
qual fui o Relator.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito que considere o meu voto “sim” nas últimas duas votações, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
O Senador Eduardo Braga está votando.
Senador Aécio, já votou?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje,
na Comissão de Infraestrutura, tivemos o privilégio,
vamos dizer assim, de sabatinar os indicados para o
Dnit. Todavia, eu disse a eles que esperamos que o
Dnit deixe de ser um feudo político e passe a ser, de
fato, um órgão de governo, na medida em que, lamentavelmente, os últimos acontecimentos naquele órgão
governamental deixaram muitas dúvidas diante da sociedade brasileira.
Todavia, espero que essa nova diretoria possa
fazer um trabalho que certamente buscamos, com
modernidade, principalmente no transporte intermodal, que trata da questão das hidrovias, das ferrovias
e das rodovias brasileiras.
A minha preocupação é com a Região Centro-Oeste, mas, sobretudo, com o Mato Grosso, que,
lamentavelmente, tem um potencial fantástico, para
explorarmos os nossos rios, principalmente a hidrovia Paraguai–Paraná, a hidrovia Araguaia–Tocantins,
a hidrovia Tele Pires-Tapajós, e espero que essa nova
diretoria invista, ou seja, olhe de outra forma a região
de Mato Grosso e a Região Centro-Oeste do Brasil,
para que possamos continuar sendo esse grande celeiro, mas, acima de tudo, possamos ter renda para o
produtor rural mato-grossense.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só que estamos chegando ao fim da votação, Presidente, e, com
informação à Mesa, a V. Exª, a Liderança do Governo
e os líderes que tomam conta da área da Comissão
de Orçamento estão solicitando a V. Exª a convocação do Congresso, não sei se isso já foi tramitado, eu
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queria que V. Exª, se pudesse, avisasse à Casa para
as providências legais e cabíveis.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já foi feita a devida comunicação e convocação, mas nada impede que, uma vez mais, diga aos
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Srs. Senadores e Senadoras que, amanhã, vamos ter
sessão do Congresso Nacional às 12 horas.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 55; 10 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 65.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos entrar na pauta da sessão de hoje.
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 20, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 530, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 20, de 2011, que institui, no âmbito do Ministério da Educação, o
plano especial de recuperação da rede física
escolar pública, com a finalidade de prestar
assistência financeira para recuperação das
redes físicas das escolas públicas estaduais,
do Distrito Federal e municipais afetadas por
desastres.
Transcorre, hoje, a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy,
que é Relatora-revisora para proferir o seu parecer
sobre a matéria.
PARECER Nº 840, DE 2011–PLEN
A SRA. MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
proferir parecer. Sem revisão da oradora.) – Parecer
de plenário sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 20,
relativo à Medida Provisória nº 530.
Objeto
Institui no Ministério da Educação o Plano Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública, tendo por finalidade a prestação de assistência
financeira para a recuperação de escolas públicas estaduais do Distrito Federal e municipais afetadas por
desastres naturais.
Quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, a medida atende aos pressupostos de
relevância e urgência impostos pelo art. 62 da Constituição. Não tem vícios de inconstitucionalidade.
A adequação financeira e orçamentária – esta
medida provisória apenas institui o plano de recuperação da rede escolar pública.
Registre-se que se encontra na pauta de deliberações a Medida Provisória nº 531, com relatoria do
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Senador Flexa Ribeiro, que abriu crédito extraordinário
de R$74 milhões, já empenhados e pagos.
Sobre o mérito, nós necessitamos um arcabouço
jurídico que permita ação rápida da União em situações de emergência ou calamidade pública. Todos nós
acompanhamos as calamidades que observamos em
vários Estados brasileiros e temos que dar condições
mínimas de frequência às escolas. Muitas crianças
estão sem poder ir à escola. A medida provisória já
está em funcionamento, mas esses recursos já foram
empenhados. A medida provisória, então, procede.
E foram oportunas as seguintes emendas. Elas
foram tão boas que vou até dizer quem foram os Deputados que fizeram as emendas. Eu acolhi a todas.
Primeiro, a finalidade é de prestar assistência
financeira para recuperação das redes físicas das escolas afetadas, mas foram introduzidas as bibliotecas
escolares. Foi uma emenda do Deputado Rui Palmeira,
do PSDB de Alagoas.
Temos outra emenda, do Deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de janeiro, para reequipar as escolas
municipais e estaduais ou do Distrito Federal – incluiu
o Distrito Federal.
A emenda da Deputada Mara Gabrilli, do PSDB
de São Paulo, e do Deputado Otavio Leite, do PSDB
do Rio de Janeiro, é para que todas as intervenções
realizadas no plano sejam executadas contemplando as
normas de acessibilidade para pessoas com deficiência.
Essas emendas são de extremo bom senso,
porque são escolas que estão sendo recuperadas e
que vão receber acréscimos: as que não têm biblioteca terão biblioteca e as que não têm acessibilidade,
acessibilidade.
Também na questão da transparência são várias
emendas, como a do Plano Especial de Recuperação
da Rede Física Escolar Pública que será executado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por transferência direta de recursos financeiros
aos entes previstos no § 1º, com base nos impactos
causados na rede escolar.
Uma emenda do Relator, Deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, em que a transferência prevista dos recursos vai ser então efetivada pelo
FNDE, sem necessidade de convênio, direta. O Conselho Deliberativo do FNDE disporá em ato próprio
sobre os demais critérios de distribuição dos recursos
e procedimentos operacionais.
Emenda do Deputado César Colnago, do PSDB
do Espírito Santo, Onyx Lorenzoni, PP do Rio Grande do Sul, Rubens Bueno, PPS do Paraná, em que a
transferência de que trata o art. 1º dependerá da apresentação de declaração do beneficiário, informando as
escolas a serem atendidas, vedada a inclusão de esco-
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las interditadas, salvo quando a obra de reconstrução
se destinar a remover o motivo da interdição ou tornar a
escola segura. Foram vários os aportes que controlam
o recurso, e isso me pareceu extremamente positivo.
Também do PSDB do Espírito Santo, César Colnago, de novo, Lorenzoni, do PP do Rio Grande do
Sul, Rubens Bueno, do Paraná: os beneficiários deverá
ainda realizar audiências públicas com a comunidade
local a fim de prestar contas dos recursos que foram
utilizados. E o acompanhamento e o controle social
sobre a transferência e aplicação dos recursos repassados à conta de Plano Especial de Recuperação da
Rede Física Escolar Pública serão exercidos em âmbito
municipal, estadual e do Distrito Federal.
Também dos mesmos Deputados, a fiscalização
da aplicação dos recursos financeiros relativos à execução do Plano Especial de Recuperação da Rede
Física Escolar Pública é de competência do FNDE, do
Tribunal de Contas da União, dos órgãos de controle
interno do Poder Executivo Federal, sem prejuízo da
competência própria dos demais órgãos federais, estaduais, distritais e municipais de controle.
Os valores transferidos à conta do Plano Especial
de Recuperação da Rede Física Escolar Pública não
poderão ser considerados pelos beneficiários para fins
de cumprimento no disposto no art. 212 da Constituição.
Agora, como conclusão, eu concluo pela admissibilidade, a partir desse exposto, da Medida Provisória nº 530, parabenizando as emendas que foram
acrescentadas na Câmara, também considerados os
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Votamos pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão nº 20, de 2011, nos termos em que foi
aprovado pela Câmara dos Deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer preliminar da Relatora-revisora é
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação financeira.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, tem a palavra o Senador
Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta é uma medida provisória
que preenche os requisitos de relevância e urgência.
Veja que a própria ementa da medida provisória
é esclarecedora:
Institui, no âmbito do Ministério da Educação, o plano especial de recuperação da
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rede física escolar pública, com a finalidade
de prestar assistência financeira para recuperação das redes físicas das escolas públicas
estaduais, do Distrito Federal e municipais
afetadas por desastres”
Ou seja, nada pode ser mais relevante e mais
urgente do que isso.
No mérito – já vou antecipar para não falar novamente –, é óbvio que com isso as aulas vão voltar ao
normal, o ano letivo, a recuperação e tudo mais. Toda
assistência será prestada aos alunos. De forma que o
DEM aplaude esta medida provisória. Votamos a favor.
Parabéns à Srª Relatora.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, tenho a impressão de que hoje votamos uma medida provisória que se impõe. No painel,
sempre temos votos contrários. Eu gostaria de estar
vivo para, daqui a 30 anos, quando caísse a lei do segredo e soubéssemos quem votou contra, ter ciência.
Acho que hoje... Diz aqui o Deputado que são só 25
anos. Hoje não pode ter voto contra. Estamos falando
das nossas crianças, sobretudo aquelas que tiveram
o estudo prejudicado pelas catástrofes da natureza.
O PRB vota “sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância,
urgência e adequação financeira.
As Srªs e Srs. Senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Passamos, agora, à discussão do mérito.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, quero me inscrever.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Jayme Campos e o
Senador Walter Pinheiro. Estão os dois inscritos.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
(Fora do microfone.) Lídice, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Lídice da Mata.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, inicialmente eu gostaria de reconhecer
o caráter oportuno e a elevada importância da criação
de mecanismos legais que possam agilizar as ações
do Governo Federal em socorro aos Municípios quando da ocorrência de tragédias e, consequentemente,
de desastres naturais, que vêm ocorrendo cada vez
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com maior frequência em nosso País, especialmente
quando trata de construirmos escolas, posto que essas
devem constituir prioridades da Administração Pública
nos três níveis de governo e, no caso de matéria que
aqui se discute, pelo alto grau de urgência com que
essa prioridade deve ser tratada.
Isto, não só porque as próprias escolas servem
de abrigo às vítimas, mas também porque os atrasos
em sua recuperação podem implicar sérios riscos ao
cumprimento do calendário de aulas.
Contudo, não posso furtar-me a tecer algumas
críticas e formular ponderações a respeito deste Projeto de Conversão, oriundo da MPV 530.
A primeira delas diz respeito a uma emenda rejeitada que, no meu entendimento, deveria ter sido
acolhida. Trata-se da proposta do Relator, na Câmara,
nobre Deputado Glauber Braga, do PSDB carioca, que
sequer foi citada no relatório da ilustre revisora nesta
Casa, Senadora Marta Suplicy.
A emenda a que me refiro estendia alcance da
medida às escolas comunitárias ou filantrópicas. Em
minha opinião, tal abrangência só traria benefícios á
população.
Outro ponto sobre o qual gostaria de questionar é
o fato de termos, como próximo item na Ordem do Dia
da presente sessão, a apreciação da Medida Provisória
531, que abriu crédito extraordinário de R$74 milhões
justamente para consignar dotações destinadas ao
plano especial de recuperação que estamos a discutir.
Ora, na minha humilde compreensão, se aprovarmos agora o PLV 20, não haverá porque apreciarmos
a outra proposição.
Mesmo porque, como todos sabemos, os tais
R$74 milhões de que trata a Medida Provisória 531,
não indica a fonte dos recursos compensatórios da
despesa primária que cria e com isso vai exigir adequação na programação orçamentária, a qual, como
estamos acostumados a ver, será contingenciada durante a execução da lei vigente, de maneira a assegurar
o alcance da meta de resultado primário fixada na Lei
nº 12.309, de 2010, a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Por mais meritória que seja a iniciativa do Executivo, o fato é que estamos aqui mais uma vez reunidos para solenemente carimbarmos esta, a próxima,
a próxima da próxima e assim por diante.
Registro, portanto, meu apoio à aprovação do PLV
20 sob exame, ao tempo em que igualmente registro
meu questionamento ante a iminente aprovação da
Medida Provisória 531, cuja discussão em turno único
deverá ocorrer na sequência desta sessão.
Eis meu posicionamento, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, creio que essa medida provisória não
só ganha de todos os Senadores total e pleno apoio,
como é uma medida extremamente importante para
solucionar graves problemas, Senadora Marta, enfrentados exatamente por Estados e Municípios, a partir de
um processo de degradação, de falta de manutenção
e, eu diria até, de um processo que se foi acumulando,
em relação ao que seria uma manutenção preventiva
em prédios escolares.
Mesmo levando em consideração os fatores climáticos, as intempéries, portanto, essas escolas, de
certa forma, foram sacudidas pela natureza a partir de
eventos, como chuvas, mas era importante registrar que
não tinha parte dessas escolas uma estrutura capaz
de enfrentar um índice pluviométrico um pouco acima
do normal, vivenciado em diversos desses lugares;
quanto mais para experimentar índices pluviométricos
completamente acima do normal para essas regiões!
Senador Agripino, é o caso do nosso Nordeste, onde
trabalhamos permanentemente com uma previsão de
pouca água. E, quando isso se processa, enfrentamos
essas dificuldades.
Dessa forma, a liberação de recursos dessa magnitude é importante, levando-se em consideração principalmente o fato de que precisamos recuperar a estrutura física, as bibliotecas.
Nesse contexto de novas obras, é importante,
Senadora Marta, que a medida de acessibilidade seja
um dos componentes, eu diria até, o componente essencial – volto a frisar –, uma vez que essas escolas,
na sua maioria, foram constituídas e construídas num
período em que a cobrança, ou as exigências e as regras para a acessibilidade, não tinha o apelo nem a
pressão que nós temos no tempo de hoje.
Portanto, é fundamental que essas escolas recebam essa nova marca das condições de acessibilidade
e compreendam a natureza da adaptação das estruturas públicas às necessidades das pessoas que as
utilizam e, claro, levem em consideração a presença
de pessoas com deficiência que acessam essas escolas ou essas unidades escolares.
Por último, Senadora Marta, eu quero dizer que,
em que pese a situação emergencial, em que pese a
questão dos fenômenos climáticos e a necessidade de
reformas e medidas imediatas, a medida provisória traz
esta questão como um ponto central: a transparência.
Não dá para tratar esta matéria, ainda que na emergência, sem que estes pontos sejam um dos pontos
principais: a prestação de contas, a publicização dos
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atos, enfim, de todas as medidas necessárias para
que não enfrentemos os problemas que estão sendo
vivenciados hoje no Rio de Janeiro.
Portanto, não se pode, em nome de socorrer determinados espaços físicos e públicos que passam por
problemas para enfrentar as intempéries e os abalos
da natureza, permitir que alguns se aproveitem desse
momento para tentar extrair vantagens. Na medida em
que a publicização e a transparência se instalam nesses processos, os que têm interesses completamente
contrários aos interesses daqueles que querem reconstruir esses espaços são, de certa maneira, afastados e
banidos. Portanto, esta é uma medida provisória que,
no seu mérito, é de uma grandeza enorme, principalmente em se tratando do espaço da educação.
Não se pode continuar com aquela máxima, Senador Agripino, repetida por muitos, de que “educação
se faz até embaixo de árvore”. É importante que a gente
aprimore as técnicas e as condições e dê boas instalações para o processo de educação em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, a Senadora Lídice da Mata
para encaminhar.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu
considero necessário apoiar a aprovação desta medida
provisória em razão de todos os méritos que ela tem,
no sentido de garantir às prefeituras, aos prefeitos, às
cidades, a qualidade da sua rede de escolas, da sua
rede de ensino.
Esta medida provisória já contempla, como falou
muito bem o Senador pela Bahia Walter Pinheiro, a situação das pessoas portadoras de deficiências. Contempla também a necessidade da transparência administrativa e incorpora, além das escolas, as bibliotecas.
Mas eu quero ressaltar, Sr. Presidente, Srª Relatora, que a rede escolar no Brasil, nas situações de
calamidade pública, não se resume a essa situação em
que são danificadas. Precisamos pensar que o Brasil,
as cidades brasileiras têm de preparar estruturas para
abrigarem as populações nas condições de risco e nas
situações de calamidade pública. São também as escolas da rede pública municipal e estadual que mais
sofrem nas situações de calamidade pública, quando
há populações desabrigadas. Em geral, Senadora Ana
Rita, as escolas municipais e estaduais são usadas
para garantir o abrigo das populações em desabrigo.
Portanto, faz-se extremamente necessário que
o Governo Federal, por meio da Defesa Civil, e os
governos municipais comecem a pensar em dotar as
cidades de abrigos, nas emergências, para as populações desabrigadas, a fim de que, sempre que uma
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cidade for atingida por uma calamidade pública, não
seja feita a utilização da rede municipal e da rede estadual de ensino para dar abrigo aos desabrigados,
mesmo que temporariamente, fazendo com que haja
um prejuízo ao período escolar das crianças e jovens
adolescentes de nosso País.
Quero novamente parabenizar e saudar todo
este Senado que acordou a aprovação unânime desta matéria. Eu imagino que possamos votá-la o mais
rapidamente possível.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/PSDB – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, rapidamente, para encaminhar favoravelmente. Vou dizer
uma coisa que é óbvia: esta é uma medida provisória
que se justifica, porque abre caminhos, sem comprometer recursos financeiros ainda, pois isso é objeto
da MP nº 531, que vai garantir os recursos, obriga a
recuperação, a reconstrução de escolas que tenham
sido danificadas ou prejudicadas por intempéries, por
chuvas, por desabamentos. É muito comum vermos
crianças, depois da intempérie, abrigadas debaixo de
uma latada qualquer, recebendo aula, o que é o pior
dos mundos.
Esta MP cria caminhos para recuperação ou restauração de escolas que tenham sido prejudicadas por
intempéries. A Medida Provisória nº 531 vai garantir
os recursos financeiros.
Eu quero desde já me antecipar: voto a favor desta
e voto a favor da próxima, tudo em nome da educação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a discussão.
Vou submeter à votação.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão que
tem preferência regimental.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam
prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
N° 20, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 530, de 2011)
Institui, no âmbito do Ministério da
Educação, o plano especial de recuperação
da rede física escolar pública, com a finali-
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dade de prestar assistência financeira para
recuperação das redes físicas das escolas
públicas estaduais, do Distrito Federal e
municipais afetadas por desastres.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Ministério da
Educação, o plano especial de recuperação da rede
física escolar pública, com a finalidade de prestar assistência financeira para recuperação das redes físicas
das escolas públicas estaduais, do Distrito Federal e
municipais afetadas por desastres, incluindo as bibliotecas escolares, na forma desta Lei.
Parágrafo único. O plano especial de recuperação da rede física escolar pública atenderá a Estados,
Distrito Federal e Municípios que tenham decretado
situação de emergência ou estado de calamidade pública que comprometam o funcionamento regular dos
respectivos sistemas de ensino, na forma da legislação aplicável.
Art. 2° O plano especial de recuperação da rede
física escolar pública tem como objetivos:
I – reequipar as escolas municipais, estaduais ou do
Distrito Federal que tenham sofrido prejuízos
ocasionados por desastres;
II – reconstruir, reformar ou adequar a infraestrutura
física predial das escolas públicas municipais,
estaduais ou do Distrito Federal atingidas por
desastres;
III – prover outras ações necessárias para garantir
a manutenção do atendimento aos alunos das
escolas atingidas.
Parágrafo único. As intervenções realizadas no
âmbito do plano constante do caput serão executadas
contemplando-se as normas de acessibilidade para
pessoas com deficiência.
Art. 3° o plano especial de recuperação da rede
física escolar pública será executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -– FNDE por
meio de transferência direta de recursos financeiros
aos entes previstos no parágrafo único do art. 1°, com
base nos impactos causados na rede escolar pública.
§ 1° A transferência prevista no caput será efetivada pelo FNDE, sem necessidade de convenio, acordo,
contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante
depósito em conta corrente específica em parcela
única, até o 10° (décimo) dia útil após a aprovação do
crédito orçamentário para a finalidade.
§ 2° O Conselho Deliberativa do FNDE disporá,
em ato próprio, sobre os demais critérios de distribuição
dos recursos e os procedimentos operacionais para
execução e prestação de contas do plano especial de
recuperação da rede física escolar pública.
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§ 3º A transferência de que trata o § 1° dependerá da apresentação de declaração do beneficiário,
informando as escolas a serem atendidas, vedada a
inclusão de escolas interditadas, salvo quando a obra
de reconstrução se destinar a remover o motivo da
interdição ou tornar a escola segura.
Art. 4º A prestação de contas dos recursos recebidos à conta do plano especial de recuperação da
rede física escolar pública deverá ser apresentada
pelos seus beneficiários na forma e nos prazos definidos pelo FNDE.
§ 1º Os eventuais saldos de recursos financeiros
remanescentes na data da prestação de contas poderão ser reprogramados para utilização em período
subsequente, com estrita observância ao objeto de
sua transferência, nos termos a serem definidos pelo
Conselho Deliberativo do FNDE.
§ 2º Os beneficiários disponibilizarão, sempre
que solicitados, a documentação do plano especial
de recuperação da rede física escolar pública ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de
controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos de que trata o art. 24 da Lei nº 11.494, de 20
de junho de 2007.
§ 3º Os beneficiários deverão ainda realizar audiências públicas com a comunidade local a fim de
prestar contas dos recursos que foram utilizados.
Art. 5º O acompanhamento e o controle social
sobre a transferência e aplicação dos recursos repassados à conta do plano especial de recuperação da
rede física escolar pública serão exercidos em âmbito
municipal, estadual e do Distrito Federal pelos conselhos previstos no art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de
junho de 2007.
§ 1º Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos recursos repassados à conta do plano especial de recuperação da
rede física escolar pública e encaminharão ao FNDE
demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, com parecer conclusivo acerca da aplicação dos
recursos transferidos.
§ 2º A fiscalização da aplicação dos recursos
financeiros relativos à execução do Plano Especial
de Recuperação de Rede Física Escolar Pública é de
competência do FNDE, do Tribunal de Contas da União
e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo
federal, sem prejuízo da competência própria dos demais órgãos federais, estaduais, distritais e municipais
de controle.
Art. 6º As despesas do plano especial de recuperação da rede física escolar pública correrão à conta
de dotações específicas consignadas ao FNDE, observadas as limitações de movimentação, empenho
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e pagamento na forma da legislação orçamentária e
financeira.
Art. 7º Os valores transferidos à conta do plano
especial de recuperação da rede física escolar pública não poderão ser considerados pelos beneficiários
para fins de cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/
PMDB – AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício
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nº 1.348/2011, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto
de Lei de Conversão nº 21, de 2011, que altera as
Leis nºs 9.478 e outras sobre a política e a fiscalização
das atividades relativas ao abastecimento nacional de
combustíveis; sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores; sobre a transformação do
Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa
pública; e dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em
8 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, eu encerro a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 532, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 21, de 2011, que altera
as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e
9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem
sobre a política e a fiscalização das atividades
relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos
automotores, as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e 12.249, de 11 de junho de
2010, o Decreto-Lei nº 509, de 20 de março
de 1969, que dispõe sobre a transformação
do Departamento dos Correios e Telégrafos
em empresa pública; a Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios;
revoga a Lei nº 7.029, de 13 de setembro de
1982; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 532, de 2011).
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 531, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 531, de 2011, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Educação, no valor de R$ 74.000.000,00 (setenta
e quatro milhões de reais), para os fins que
especifica.
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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.
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.
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.
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6
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.
7
PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 63, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Valdir Raupp, que altera a redação
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de
9 de dezembro de 2009, para ampliar o prazo
de adesão ao regime especial de precatório
até a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
8
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
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
9
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,
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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.
10
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).
11
REQUERIMENTO Nº 1108, 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
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.
12
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos voltar à lista de oradores.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Paulo Bauer. (Fora do microfone.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
pediria que fosse consignada em Ata a minha manifestação a favor da indicação do Sr. Paulo Sérgio Bozzi
para a República de Trinidad e Tobago, e também do Sr.
Carlos Sérgio Duarte para a República da Índia, uma
vez que, no momento das votações que indicaram essas autoridades para a chefia de missão diplomática,
eu me encontrava gravando programa para a imprensa
e não pude comparecer naquele momento na sessão.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Ciro
Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para um breve registro.
É porque a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, hoje, em caráter terminativo,
um projeto de nossa autoria, muito bem relatado pelo
nobre Senador Demóstenes Torres, que cria o banco
de dados genético do nosso País para criminosos que
cometeram crimes hediondos.
Tivemos a contribuição decisiva do Ministério da
Justiça, que, por sua sugestão, veio ampliar até alguns
indiciados com determinação judicial.
Acho que esse projeto, Sr. Presidente, vai ser
um divisor de águas no que diz respeito ao combate
à impunidade no nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o orador inscrito Alvaro Dias.
(Pausa.)
Não está no plenário.
Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Senador Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Senador Paulo Davim. (Pausa.)
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante mais de 50
anos, esta foi uma data que o País inteiro analisou,
debateu ao longo da história: 24 de agosto de 1954,
o suicídio do Dr. Getúlio Vargas, naquela madrugada,
transformou a história deste País.
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Muito se falou de Vargas nos últimos tempos.
Houve um Presidente que assumiu a Presidência da
República com a afirmação “Terminou a Era Vargas!”
Ele passou, mas a era Vargas não terminou. Com o
Lula na Presidência, muita gente dizia: “Esse é o maior
brasileiro de todos os tempos”. Mas não tirou a imagem e o reflexo da história da figura de Getúlio Vargas.
Eu me lembro, jovem, daquele debate de Carlos
Lacerda e da imprensa brasileira contra a figura de
Getúlio Vargas: “um mar de lama corria nos porões do
palácio do catete”.
É interessante a história passando e se verificando que, praticamente, o mar de lama nunca existiu. A figura de Getúlio Vargas entrou na história com
a dignidade de um grande estadista. Quando ele foi
para a Presidência da República, quando entrou na
política, Presidente – como à época se chamava – do
Rio Grande do Sul, era um homem milionário. Àquela
época as grandes fortunas brasileiras, entre as grandes fortunas brasileiras estavam os estancieiros, os
grandes proprietários de terra, criadores de gado na
fronteira do Rio Grande do Sul. E o pai do Dr. Getúlio
era um dos maiores.
Depois de Presidente do Rio Grande do Sul, Presidente da República durante 20 anos. Após o suicídio
de Vargas, quando se fez o inventário dele, verificou-se
que ele não tinha uma casa em Porto Alegre, não tinha
uma residência no Rio de Janeiro, e os seus bens tinha
sido reduzidos à metade do que ele tinha recebido do
seu pai quando morreu.
Ficou provado a seriedade e a dignidade do Presidente Getúlio Vargas.
A sua história é controversa: ganhou uma revolução espetacular, que terminou com a política do café
com leite, com a república dos governadores, em que a
nomeação e a eleição eram feitas a bico de pena. Veio
um período em que o mundo era capitalismo, comunismo, nazismo, fascismo, integralismo e tudo mais, e nós
tivemos a intentona comunista e a intentona integralista.
E tivemos o Estado Novo. Não que eu defenda, mas,
na época, no mundo, era o que se vivia. Mas mesmo
assim ele consolidou a democracia. Foi autor do voto
secreto, foi o autor do voto para mulher, foi o autor da
Justiça Eleitoral e foi o homem que realizou as grandes realidades deste País, desde a Petrobrás, onde
com uma competência impressionante ele conseguiu
tapear os gringos – digamos assim –, mandando um
projeto para a Câmara dos Deputados que não falava
em monopólio do petróleo, e a sua habilidade era tanta
que a emenda do monopólio estatal, patrocinada por
ele, foi apresentada por um Deputado baiano, da UDN.
E as coisas passaram ao natural. Saiu a Petrobrás,
hoje, uma das empresas maiores do mundo.

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Diz a história que, quando provado ficou, e eu
tenho interrogações enormes, por que Hitler mandaria afundar os navios brasileiros na costa do Atlântico
aqui se o Brasil não estava na guerra? Mas a queda
dos navios fez com que o Brasil entrasse na guerra
contra a Alemanha. Mas antes de entrar na guerra, ele
fez um entendimento e surgiu a siderurgia no Brasil e
o Brasil passou a ser grande produtor de aço.
Se nós analisarmos o Brasil, se nós analisarmos
a estrutura do Brasil, Banco do Brasil, o que quisermos,
foi obra do Dr. Getúlio Vargas.
Hoje, 24 de agosto, vive-se um outro momento. Lá
mesmo, no Rio Grande do Sul, nós estamos, ao lado
de prestar as homenagens ao Dr. Getúlio Vargas, nos
preparando para prestar homenagens ao cinquentenário da legalidade. Cinquenta anos!
Exatamente nessa época, Jânio Quadros, no dia
25 de agosto, há 50 anos, renunciava à Presidência.
Até hoje, 50 anos depois, ninguém entende o que aconteceu. Jânio Quadros, eleito pela UDN, pela chamada
área conservadora, estava fazendo um governo que
agradava a muita gente, a mim inclusive, que votei no
Lott, não votei nele. Mas reconhecia que ele estava
fazendo um bom governo. De repente, renuncia. Uma
renúncia até agora incompreendida.
Entregou a carta de renúncia para o seu ministro da Justiça, e o ministro da Justiça, em vez de ficar
com a carta, mostrar e agir, entregou para o Presidente
do Senado. O Presidente do Senado, imediatamente,
reuniu o Senado e decretou vaga a Presidência da
República. Se ele quis dar golpe, se não quis, não sei.
Mas o novo Presidente, o Presidente da Câmara, o
Deputado Mazzilli, nomeou o ministério dele e os três
ministros militares disseram que não dariam posse ao
Presidente João Goulart, que estava lá na China, em
viagem oficial, em nome do governo brasileiro – diz a
imprensa que a pedido do próprio Presidente Jânio
Quadros, que queria que ele estivesse longe na hora
da sua renúncia.
Vem o filme e lendo os fatos daquela época, da
recepção que João Goulart teve em Pequim, no parlamento, e com as autoridades daquela época, é impressionante, porque parece que ele estava adivinhando o
que está acontecendo hoje.
Uma época onde a China tinha uma presença
praticamente insignificante na realidade mundial, ele
dizia que a China, dentro de pouco tempo, estaria lutando pela liderança do mundo; afirmava com convicção, naquela época em que a China era comunista e
os católicos tremiam de medo, que o Brasil e a China
seriam duas potências mundiais, líderes no tamanho,
mas também líderes na economia.
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Aqui, dava-se como consumado, mas Brizola,
Governador do Rio Grande do sul, disse: Não! E o que
parecia impossível – e até hoje os historiadores ficam
a analisar o que aconteceu – aconteceu: o Rio Grande
se levantou e, como aconteceu em 1930, quando o Rio
Grande do Sul se uniu em torno da figura de Getúlio
Vargas para fazê-lo presidente, fez uma revolução e
ele foi para a presidência, na legalidade o Rio Grande
se uniu de novo.
Grandes e tradicionais adversários, quase de
ódio, de João Goulart, como o Partido Libertador, se
uniram em torno do Governador Brizola defendendo
a posse de João Goulart.
Foram momentos impressionantes aqueles como
quando o Ministro da Guerra a época mandou bombardear o Palácio Piratini e a população de Porto Alegre, conclamada por Brizola, lotou a frente do Palácio
com milhares e milhares de pessoas, e o Brizola, todo
o seu governo, sua esposa D. Neuza, ficaram na ala
residencial do palácio.
Mas as bombas não vieram. E o Comandante do
III Exército, Machado Lopes – lembro-me agora que foi
uma coisa realmente impressionante –, quando saiu
do comando em direção ao Palácio Piratini, com a ordem de bombardear o Palácio e de depor o Governador, milhares de pessoas estavam na frente. Chegou
o General; as pessoas abriam para que ele passasse
e, quando ele estava entrando, parou e bateu continência, porque a população toda começou a cantar o
Hino Nacional. Os milhares de brasileiros que estavam
ali, naquele momento, cantavam o Hino Nacional. O
General, em vez de tentar depor ou coisa parecida,
disse: “Governador, o III Exército está de acordo com
a Constituição. Que se cumpra a Constituição”. A partir
daí, foi uma consagração.
Eu era Vereador em Caxias e lembro-me que fizemos ordem unida. Os soldados, marchando com as
espingardas e os fuzis, treinando não sabíamos nem
para quê, mas nos preparando para vir em direção a
São Paulo.
Foi um momento épico. O Dr. Brizola levou a Rádio Guaíba para os porões do Palácio e, através do
seu microfone, conclamava o Brasil inteiro. E o Brasil
inteiro prestou solidariedade àquele ato.
Estivemos às vésperas de uma grande luta, que
poderia ter terminado numa guerra civil. Até hoje, 50
anos depois, discute-se se Jango acertou em aceitar
o parlamentarismo, ou se deveria ter desistido.
O Congresso Nacional, naquele momento, à véspera de um golpe, apresentou esta proposta: vamos
adotar o regime parlamentarista. João Goulart assume como Presidente. E alguém como João Goulart,
ligado ao Dr. Getúlio Vargas, Tancredo Neves, seria o
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Primeiro-Ministro. E ele aceitou. Muita gente disse que
deveria ter alegado ilegalidade e continuado e que o
Dr. João Goulart assumiria no regime presidencialista.
Ele responde, e a História demonstrou.
A Quarta Frota americana estava em águas brasileiras, preparada para enfrentar. O livro do Sr. Embaixador Johnson conta, na época, que eles estavam
esperando a reação para fazer o ataque. Duas vezes,
diga-se de passagem, a Quarta Frota esteve em águas
brasileiras: em 1961 e em 1964. Nessas duas vezes, ela
estava pronta para aqui entrar, mas, nas duas vezes,
não entrou aqui, e acho que isso foi bom. Na época,
eu, que era um daqueles que tinham medo, dizia que,
se os americanos tivessem desembarcado duzentas
mil pessoas em São Domingos, o que fariam no Brasil?
O Brasil não era Cuba, que, na época, era o grande sonho de todo mundo. Fidel e seus irmãos desceram a Sierra Maestra e ocuparam a capital, Havana.
O Brasil é um continente, e, se os mariners entrassem
aqui e fizessem o que queriam, eles fariam o sonho
que ainda existe. Muita gente olha o mapa, vê o tamanho do Brasil e não aceita isso. O Brasil do norte e o
Brasil do sul são o sonho de muita gente.
A verdade é que João Goulart assumiu como
Presidente da República, e a legalidade obteve grande êxito. Hoje, lamentamos o suicídio de Vargas, mas,
logo amanhã, nós festejaremos os cinquenta anos da
legalidade. A vida dá voltas. Getúlio Vargas, no último
bilhete que deixou, escreveu: “Aos meus adversários,
deixo o legado da minha morte e respondo com a minha vitória”. Na verdade, o seu suicídio mudou o Brasil.
Lacerda, a UDN, os golpistas militares que estavam
assomando ao governo foram obrigados a recuar. E
recuaram. E a democracia permaneceu. E essas tropas reacionárias não ganharam. Com João Goulart,
foi a mesma coisa. É verdade que eles voltaram com
a ditadura de 1964, e essa foi mais difícil. Foram vinte
longos anos de suor, sangue e lágrimas que o Brasil
levou para se livrar de tamanha desgraça! Mas, ao
contrário dos que queriam a luta, a guerra civil, o derramamento de sangue do povo brasileiro, os jovens
na rua, de cara pintada, enxotaram da história aquela
ditadura militar, que já tinha feito cinco generais presidentes ditadores. E se restabeleceu a democracia.
Hoje, festejamos os cinquenta anos da legalidade e homenageamos a memória do Dr. Getúlio, num
grande momento: um momento de paz e de liberdade.
É o maior período de democracia já vivido por esse
País desde a sua independência. O Brasil atingiu os
estágios mais altos no seu desenvolvimento, na sua
economia e na sua pujança.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
encerro, Sr. Presidente.
Sinto – pude perceber isto na reunião de ontem
feita nesta Casa – que a sociedade civil está se movimentando. E a Presidente da República merece respeito pela linha correta que adota com relação à coisa
pública. Talvez, estejamos em véspera de, além de ver
a economia crescendo, ver este País ser um país da
ética, da moral e da dignidade.
Sinto que hoje é um dia de muito respeito, porque não é um dia em que apenas temos de olhar para
trás e respeitar o passado, mas é um dia em que temos de olhar o presente e reconhecer que estamos
traçando nosso futuro e que podemos sonhar. É um
sonho pessoal, mas, se a Nação sonha junto, ele está
em véspera de se realizar. O Brasil já está grande, e a
economia já está crescendo, já está pujante. Se Deus
quiser, este povo, que é digno, correto e decente e que
faz parte de uma grande Nação, haverá de conseguir
uma grande pátria, que é a pátria brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Alternando lideranças e oradores inscritos,
concedo a palavra ao nobre Senador Cyro Miranda,
que falará pela Liderança do PSDB.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora Lídice.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Quero fazer um
registro importante para meu Estado, Sr. Presidente.
Hoje, no Diário Oficial, foi noticiado que o Governador
do Estado da Bahia criou um curso de Medicina, pela
primeira vez, em 203 anos, em nosso Estado, onde
havia a primeira escola de Medicina do Brasil, na cidade de Salvador, na Universidade Federal da Bahia.
Agora, haverá o segundo curso público de Medicina
no Estado da Bahia, na capital da Bahia, justamente
203 anos depois. É uma universidade do Estado. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Sua manifestação será registrada em Ata.
Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente Sérgio Souza.
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Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, rádio Senado, compartilhamos da convicção do Senador Pedro
Simon de que é necessário apoiar a Presidente Dilma
em seu intento de fazer uma faxina nos Ministérios,
independentemente de sermos ou não base de apoio.
De fato, o que se vê na Presidente Dilma é uma
disposição bem diferente da do Ex-Presidente Lula.
À evidência, Lula deixou correrem frouxas as maracutaias e armações que sangram os cofres públicos
com a corrupção.
É sempre bom lembrar a indignação e o incômodo do Ex-Presidente com ações do Tribunal de Contas
da União e do Ministério Público.
Esses órgãos denunciaram – como também fazem
agora – superfaturamento de obras, falta de projetos,
sobrepreço em licitações, cartelização de toda sorte,
e de artimanhas para se tirar proveito do Erário, para
tirar vantagem do suado dinheiro recolhido aos cofres
públicos pelos cidadãos e pelas empresas.
Por isso é que o Ex-Presidente Lula quis até retirar do TCU algumas das atribuições que conferem ao
Tribunal e à Constituição Federal.
Não é à toa que temos dito aqui, em alto e bom
tom, que “o Presidente Lula legou à Presidente Dilma
uma herança maldita”.
Mas, Sr. Presidente, o apoio à faxina depende de
como for feita a limpeza.
Ora, não adianta trocar Ministros, dirigentes de
órgãos públicos, como tem feito a Presidente Dilma.
Se não for feito um trabalho sério, profundo e meticuloso, para acabar com o conluio que tem expropriado
recursos públicos, a farra vai continuar. Se não for feita uma faxina para valer, de cima para baixo, a crise
institucional será inevitável, resultante da sucessão de
escândalos que, provavelmente, continuarão a pipocar
na mídia um dia após o outro.
Srªs e Srs. Senadores, a corrupção é um monstro de sete cabeças. Quando se corta uma ou duas,
restam tantas outras para assumir o comando e regenerar as funções da serpente, criando novas cabeças
e novas garras.
É só a imprensa virar o foco dos holofotes para
a serpente começar a se movimentar sorrateiramente,
mas com botes certos.
Vejam o que acaba de ocorrer no Dnit: a cúpula
demitida do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes continua fazendo valer as decisões
tomadas antes de ser exonerada pela Presidente Dilma Rousseff.
Em dez dias, a diretoria provisória do órgão validou dez termos aditivos em contratos com empreiteiras, seis delas suspeitas de irregularidades detectadas
pelo Tribunal de Contas da União.
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De acordo com matéria publicada no Correio
Braziliense, assinada pelo jornalista Vinicius Sassine,
os atos foram publicados no Diário Oficial da União e
atribuídos à Diretoria de Administração e Finanças.
Mas, por incrível que pareça, essa diretoria estava
sem titular até o último dia 15, quando foi nomeado
um diretor para a área.
Pasmem Srªs e Srs. Senadores – pasme, Senador Ataídes –: os aditivos não trazem a assinatura de
nenhum gestor do Dnit, mas o órgão confirmam que
as decisões de fazer os aditivos dos contratos são da
diretoria anterior.
Assim não dá para oferecer apoio incondicional
à Presidente Dilma, porque, na prática, está aí: a farra continua!
E o fato é que se, a mídia não pusesse a boca
no trombone, ficaria por isso mesmo e, entre mortos
e feridos, as irregularidades continuariam a existir,
mesmo depois da demissão de 20 servidores responsáveis por elas.
Mas não é só isso, senhoras e senhores, há uma
pergunta que não quer calar: e o patrimônio do Sr. Pagot vai ficar sem explicação como o do Sr. Palocci?
Tem razão o Senador Mário Couto quando vem
a esta tribuna e, veementemente, cobra a punição
desses culpados.
É um desrespeito ao Estado de Direito, ao cidadão comum o que se vê por aí.
Demite-se, e fica por isso mesmo!
Como bem observa o jornalista Guilherme Fiúza, a imprensa mostrou a farra orçamentária do Dnit,
a pirataria do Turismo, e os negócios privados no Ministério da Agricultura.
Isso tudo muito bem embrulhado pelo projeto político que elegeu e sustenta a Presidente Dilma Rousseff.
Para quê? Para tudo se acabar na quarta-feira.
Para tudo se acabar em cinzas!
E a Presidente ainda diz que vai parar com a faxina, mesmo diante de novas denúncias sobre o Ministério do Turismo e o Ministério das Cidades.
Senador Pedro Simon, volte a pedir a faxina, Senador. V. Exª que nos levou a endossar essa atitude,
esses atos da Presidente, por favor, venha, como base
aliada, pedir novamente que a faxina continue para valer.
Mas não é só, Srªs e Srs. Senadores, já passou da
hora de a Petrobras dar explicações sobre como utiliza
os recursos da empresa nas contratações de obras,
como ocorreu no caso da sede da empresa em Vitória.
Independentemente de a Petrobras, como uma
empresa S/A, não estar sujeita aos rigores da Lei nº
8.666, não é preciso ser versado em contabilidade
para questionar como uma obra orçada inicialmente
em R$90 milhões acabou custando R$580 milhões,
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ou seja, 544% mais do que o valor previsto em 2005.
E não sou eu que estou dizendo isso. É a imprensa. E
está mais do que provado.
A sede da Petrobras, em Vitória, custará R$250
milhões a mais que o aeroporto da capital capixaba,
orçado em R$337 milhões. Uma obra faraônica. É obra
do PT, que se diz tão humilde, tão tranquilo, voltado
para o povo, para a miséria.
Sob o pretexto do aumento da área construída, de
implantação de sistema digital de iluminação, aquecimento solar de água e responsabilidade socioambiental, os vidros verdes do imóvel vieram da Bélgica, as
persianas, da Itália e da França, conforme comprovam
as notas fiscais – Itália, França e Bélgica. E a indústria
nacional foi colocada de lado, mesmo tendo produtos
similares, que poderiam ter sido utilizados, sobretudo
num momento em que sofremos com a concorrência
de produtos importados.
Senador Armando, nós, que lutamos tanto pela
indústria Nacional e, em um momento como esse,
quando se pode dar mais de R$12 milhões para uma
indústria local, ignora-se. Eles estão protestando, estão indo à Justiça para questionar.
Portanto, ou o Governo da Presidente Dilma
apura tintim por tintim e rompe com esses esquemas,
ou vai continuar a perder a credibilidade diante da
opinião pública.
Não é hora de parar com a faxina, como deseja a Presidente, porque, ao que tudo indica, ela nem
chegou perto do grosso da sujeira.
O trabalho do Governo tem que continuar até
que não apenas haja a troca do comando dessa ou
daquela Pasta, mas também se eliminem os tentáculos da corrupção.
E não precisa ser oficial de inteligência para saber onde o mal está, porque a opinião pública sabe,
a mídia sabe, todo mundo sabe. Só o Governo é que
não sabe.
Agora, o que não se pode tolerar, em hipótese
alguma, é um jogo de cena para inglês ver, porque aí
a corrupção vai continuar a lesar o Erário. Nomeiam-se
novos diretores, e o Senado Federal faz as sabatinas,
como fez com o Pagot...
E quero ressaltar, aqui: não há como esta Casa
fugir da responsabilidade que lhe cabe.
Além dos aspectos de competência dos novos
indicados para o cargo, precisamos apurar também se
pairam sobre eles qualquer tipo de suspeita. Se houver, é preciso investigar, e investigar para valer. Caso
contrário, esta Casa será conivente com os desmandos e as falcatruas.
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O Senado e o Congresso Nacional não podem ser
pegos num jogo de teatro, em que, baixada a cortina,
a farra continua nos bastidores da corrupção.
E a única coisa que pode ser feita nesse sentido é uma CPI. Uma CPI que, com a ajuda dos meios
de comunicação de massa, será capaz de desferir
um golpe certeiro no monstro da corrupção. Uma CPI
que, com o empenho de todos, fará um inestimável
serviço à Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Agora, com a palavra, o orador inscrito Senador
Ataídes Oliveira, pelo prazo regimental. O Senador
Ataídes tem o tempo de vinte minutos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
retorno mais uma vez a esta tribuna, por esta minha
incansável luta pela ética, pela transparência no tratamento da coisa pública. Tenho dito sempre aqui que
o Sistema S tem feito muito para o nosso País, mas
pode-se fazer muito e muito mais. E quero aqui, neste
momento, nesta oportunidade, mostrar isso a todo o
nosso povo brasileiro.
Tenho dito que, somente no ano de 2010, Sr. Presidente, o Sistema arrecadou 12,4 bilhões. Para este
exercício, a ordem é de uma arrecadação na casa dos
R$15 bilhões. Tenho dito também que há hoje aplicado
no mercado financeiro algo em torno de R$8 bilhões.
Acabei de receber um jornal de São Paulo em que
o Sesc inaugura mais uma unidade, lá no Bom Retiro;
unidadezinha. Custou simplesmente R$53 milhões o
prédio. Esse prédio possui, no quarto pavimento, uma
piscina semiolímpica, aquecida, com 312 metros e teto
retrátil. Estacionamento para 169 veículos.
Veja só, povo brasileiro, mais uma vez: R$53 milhões custou esse prédio em São Paulo. Fico a imaginar se esses R$53 milhões fossem para o nosso
Estado pobre do Tocantins, para as nossas pequenas
cidades, onde a maioria das nossas crianças e dos
nossos jovens nem sabe o que é Sesc, Senai. Se esses R$53 milhões fossem para dar oportunidade aos
nossos jovens, para capacitá-los, para tirá-los do crack
e colocá-los no mercado de trabalho... Vejam quantos
Estados, Presidente, esses R$53 milhões poderiam
beneficiar o nosso País. Agora, será que custou R$53
milhões? Essa é a minha pergunta.
Antes de começar a minha fala, Presidente, diante
do quadro que hoje tenho em minhas mãos – eu tenho aqui um relatório do TCU –, não me sobrou outra
alternativa senão requerer a esta Casa auditoria no
Sistema S como um todo. E já foi feito.
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Pois bem, para destacar os pontos fundamentais
do Acórdão do TCU nº 015.663, de 2011, Controle 6,
do Sistema S, o Item 4 desse relatório começa com
uma ressalva. Vejam só: Tribunal de Contas da União,
no seu Item 4, já começa com uma ressalva, que diz
o seguinte:
Na instrução inicial (peça 5), a 5ª Secretaria de
Controle Externo consolidou os dados contábeis fornecidos pelas entidades, sem prejuízo de consignar
a inviabilidade de aferir a sua correção, em ração de
dois aspectos. O primeiro decorre do fato de o Sesi
e o Senai arrecadarem diretamente as contribuições
que lhes cabem, muito embora a Lei nº 11.457/2007
tenha atribuído competência à Receita Federal do
Brasil para recolhimento das contribuições sociais. O
segundo relaciona-se com a ausência de divulgação
na Internet, por algumas entidades do “Sistema S“ de
dados e informações atualizados acerca dos valores
recebidos à conta de contribuições, desatendendo à
previsão inserida na LDO/2009, (Lei nº 11.768, de 2008,
art. 6º, § 3º) [que tenho dito sempre aqui] e mantida
[pelas seguintes LDOs]. Ambos os temas estão sendo
tratados no TC– 030.409/de 2008.
Veja só, Presidente! O TCU começa aqui, então,
logo no início, dizendo que há dois aspectos muito
obscuros no Sistema S: um é a arrecadação direta,
infringindo diretamente a Lei nº 11.457; e, segundo, a
falta de publicidade desses dados.
Quero aqui aproveitar e dizer aos empresários
que firmaram esse acordo com o Sesi e com o Senai
para esse recolhimento diretamente, sem passar via
Receita Federal, que é o correto, através da Lei nº
11.457, quero dizer aos nossos empresários que os
senhores também estão cometendo um erro. E quem
paga errado paga duas vezes. A Receita Federal poderá, a qualquer momento, procurá-los para um acerto
de contas. A lei determina que todo recolhimento tem
que ser feito via Receita Federal.
Vamos adiante, então.
Por esse último detalhe, pode-se ver que o TCU
já tem os temas sob sua análise.
Item 5 do relatório do TCU:
A tabela seguinte, em milhões de reais,
responde ao pedido principal do Requerimento
[requerimento de minha autoria], qual seja, os
valores efetivamente arrecadados nos últimos
5 anos pelas entidades do ‘Sistema S’.
Como se trata de um quadro muito extenso, pouparei todos nós e lerei apenas a totalidade, por ano,
em bilhões.
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Em 2007, foram 7.997 bilhões; em 2008, 8,459
bilhões; em 2009, 10,051 bilhões; em 2010, 12,762
bilhões.
Isso é um pouco abaixo dos números que tenho
colocado aqui nesta tribuna, porque busquei esses números com muita dificuldade na Internet, mas esses
dados são fornecidos pelo próprio sistema ao TCU.
Quem está dizendo isso é o TCU, e não eu. Estou
simplesmente repassando o que o TCU me relatou.
Ainda no exame técnico, há de se destacar que,
entre os tributos federais, a arrecadação do Sistema
S foi a que registrou o maior crescimento, evoluindo
de R$9,7 bilhões para...
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – V. Exª
me concede um aparte, por favor?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Meu Senador, eu tenho uma grande admiração por
V. Exª, mas eu gostaria, primeiro, se o senhor me permitir, de terminar o meu discurso.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Mas, olha,
o senhor coloca uma questão em relação à arrecadação
direta, e eu queria me cingir apenas a essa questão.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Mas o senhor me permite? Permita-me, por favor, e
eu darei o aparte a V. Exª.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Bom, eu
não vou poder esperar o final do seu pronunciamento.
Agora, eu quero saber se, no interesse do contraditório
e do debate, que deve orientar uma Casa democraticamente, o senhor me concede um aparte ou não.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Vou-lhe conceder, meu Senador. Agora, eu gostaria que V. Exª tivesse a consciência, permita-me dizer
assim, de que esses números, de que este relatório,
o que estou dizendo aqui é o relatório do TCU, e não
meu. Mas lhe permito, sim, com todo o prazer, então,
um aparte, Senador.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senador Ataídes, esta Casa vem percebendo que V. Exª
se empenha numa verdadeira cruzada que, ao que
parece, tem como propósito a desconstrução de um
sistema que tem um acervo de realizações neste País.
E o que é pior: V. Exª se vale de algumas informações
que são distorcidamente apresentadas. Eu indago
se isso a que V. Exª está aludindo como sendo posições do TCU corresponde a algum voto proferido pelo
TCU, algum julgado do TCU e se isso se relaciona
com algum objeto concreto, uma prestação de contas, um fato determinado. O que V. Exª está trazendo
como sendo coisa do TCU são opiniões da Auditoria
Técnica do TCU, não corresponde a nenhum julgado, a nenhum voto de Ministro etc. Então, isso não
representa decisões daquela Corte. V. Exª fala sobre
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a questão da arrecadação direta e alude, inclusive, à
Receita Federal. Eu queria esclarecer a esta Casa que
essa questão é inequívoca, ou seja, não há novidade
na Lei nº 11.457. A arrecadação pelo Poder Público,
inclusive remunerada, já estava prevista nas leis do
Sesi e do Senai. Entretanto, essa legislação permite
a arrecadação direta (art. 6º, parágrafo único, e art. 50
do Regimento do Senai e art. 11, II e III, do Regulamento do Sesi). Essa legislação, Senador Ataíde, foi
recepcionada pela Constituição Federal. O art. 240 da
Constituição Federal reflete a intenção do constituinte
de preservar os serviços sociais autônomos, tal como
concebidos, e todas as contribuições instituídas para
o desempenho dos misteres que cabem a cada um.
A Constituição Federal não alterou o modus operandi
arrecadatório. Ao contrário, no art. 62 das Disposições
Transitórias, reafirmou-se o modelo de gestão do Senai: “A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar) nos moldes da legislação relativa ao
Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (Senai) e
ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
(Senac), sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam nessa área”. Legitimando esse entendimento, o art. 70, parágrafo único, da Constituição
Federal admite que pessoa jurídica privada, que é o
caso, arrecade diretamente valores públicos: “Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária”. Confirmando esse arcabouço constitucional, o art. 7º da Lei
nº 8.706, que criou o Senat, por desmembramento do
Senai, prevê a arrecadação direta: “I – A arrecadação e
a fiscalização das contribuições previstas nos incisos I
e II serão feitas pela Previdência Social, podendo ainda
ser recolhidas diretamente ao Sest e ao Senat, através
de convênios”. A arrecadação de tributos por terceiros
não é estranha ao Código Tributário Nacional: “Art. 7º A
competência tributária é indelegável, salvo atribuições
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos”. Portanto, o próprio Código Tributário Nacional faz a ressalva.
Mas, como se não isso bastasse, Senador Ataídes – eu
queria que V. Exª, que é sempre muito atento a essas
informações, registrasse isto –, há jurisprudência, há
decisões. A jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais, posterior à Carta de 1988, selou o entendimento
admitindo a possibilidade de arrecadação direta. Há
dois julgados: tributário Senai, contribuição social de
interesse, legitimidade ativa. “O Senai, como pessoa
jurídica titular da competência, para exigir o pagamento da contribuição social de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, previstas no art. 4º do
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Decreto-Lei nº 4.048 e do Decreto-Lei nº 6.246, a par
da atribuição de arrecadação e fiscalização, cometida
ao INSS, com fulcro no art. 94, tem legitimidade ativa
ad causum para promover diretamente a ação de cobrança da respectiva contribuição, conforme previsto
no art. 6º.” Isso é uma jurisprudência, que está consagrada, que está pacificada. A Receita Federal, a que
V. Exª aludiu, prevê e considera a arrecadação direta
como legítima. O INSS e a Receita Federal do Brasil
sempre reconheceram a legitimidade da arrecadação
direta pelo Sesi e pelo Senai: “Art. 111 – A arrecadação da contribuição destinada a terceiros compete
à Receita Federal: I – O recolhimento pode ser feito
diretamente à entidade ou fundo, se houver previsão
legal, mediante convênio celebrado entre um e outro
e a empresa contribuinte”.
Na solução da Consulta nº 92, a Receita Federal reafirmou esse entendimento. Essa guia de recolhimento a contribuição segue modelo Febraban, tem
homologação do Banco do Brasil e a arrecadação é
fiscalizada pelo Departamento Nacional e submetida,
portanto, ao TCU e à CGU. Então, o que eu queria dizer
a V. Exª é que, no afã desse processo de desconstrução,
V. Exª está trazendo informações que não se arrimam,
que não têm suporte do ponto de vista da legislação.
Então, como eu sei que V. Exª é bem-intencionado, eu
colocaria essas informações para que V. Exª pudesse
contraditá-las. Estão aqui, estão documentadas e eu
gostaria que V. Exª pudesse contraditá-las. Agora, alguém já disse com muita propriedade que é mais fácil
desintegrar o átomo do que quebrar um preconceito. O
preconceito, quando é bem-intencionado, não resiste a
uma boa dose de informação. Como eu suponho que
o de V. Exª seja bem-intencionado, estou lhe dando as
informações sobre a questão da arrecadação direta e
estou solicitando a V. Exª que apresente um julgado
do TCU, um voto de Ministro, uma decisão do TCU
que respalde essa posição que V. Exª está apontando. E mais, o Sistema S é algo vasto, são entidades
de várias naturezas, de diversas naturezas, entidades
autônomas. Portanto, apontar uma questão relacionada com um dos S em São Paulo é algo que não justifica, Senador, essa crítica sistêmica que V. Exª faz,
querendo nivelar tudo por baixo. Quero dizer a V. Exª
que nós estamos... Eu, como ex-dirigente do Sistema,
tenho muito interesse nesse debate. Quero dizer a V.
Exª que deveríamos promover uma ampla audiência
pública para que, por meio do contraditório, a verdade
dos fatos pudesse prevalecer. Obrigado a V. Exª pelo
tempo e por sua tolerância.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Senador, essa audiência irá ocorrer sim, lá na nossa
CAE. Ela vai acontecer.

Agosto de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mas, Senador, eu sou sabedor do tamanho da
sabedoria de V. Exª, mas eu não sabia do tamanho da
coragem de V. Sª... Perdoe-me, de V. Exª.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE. Fora do
microfone. Inaudível.) – ...todos os planos.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
–... É. Eu não sabia de tamanha coragem. Quando o
senhor diz claramente que o TCU não é credenciado;
em outras palavras, o senhor foi muito claro que o TCU...
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Eu não
disse isso...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
–...Permita-me, Presidente!
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Falar,
sim; sofismar, não. Eu não disse isso que V. Exª está
dizendo. Eu não disse isso.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O que eu estou dizendo aqui... Permita-me, Presidente! Estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A palavra está com o Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O que eu estou dizendo nesta tribuna não são palavras minhas. São palavras do Tribunal de Contas da
União, que merece todo o respeito deste País, deste
povo e, principalmente, deste Parlamento, porque estamos tratando de TCU. E aqui foi julgado, Senador
Monteiro, pelo Plenário do Tribunal. Infelizmente, eu
não tenho todos os nomes aqui.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – A decisão, por favor. O voto...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
O voto foi pelo Relator Bemquerer e com a assinatura
do nosso Ministro Benjamin Zymler.
Eu, infelizmente, não trouxe a esta tribuna, mas
eu tenho em mãos. E tem também com os nossos Pares. Eu também tenho o relatório que passei a todos
os nossos Senadores e Senadoras.
Então, me surpreende muito o senhor contraditar
esse Relatório do TCU.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Eu contraditei relatório?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sim, e eu vou mostrar para o senhor.
Diz aqui o Relatório, permita-me:
A partir da criação da Receita Federal do
Brasil, pela Lei nº 11.457/2007, a atribuição da
arrecadação das contribuições sociais a cargo
do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme
estipulado em seu art. 2º e § 3º.
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O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE. Fora do
microfone. Inaudível.) – Qual foi a autuação, a decisão e que...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Eu não estou aqui para responder a V. Exª. Estou
para concluir o meu discurso.
Então, o nosso Tribunal de Contas diz isso aqui
no Relatório dele. Eu acho até que o senhor... V. Exª,
perdoe-me mais uma vez, já tenha este Relatório em
mão. Se não tiver, eu passo com todo prazer.
Mas vamos lá, então.
O senhor disse da “desconstrução” do Sistema.
V. Exª está enganado, porque eu não quero destruir o
Sistema. Eu disse aqui, logo no mês de maio, que sou
um defensor do Sistema S. Porém, o Sistema S tem
que ser observado com mais carinho. Não posso admitir que com essa avalanche de dinheiro, uma dona
de casa vai fazer um curso de depilação e paga três
prestações de R$ 100,00. Não posso admitir como Parlamentar, como Senador da República, que os nossos
jovens, principalmente do Estado de Tocantins – que o
crack está matando-os –, eles não têm naquelas cidades pequenas, eles nem sabem o que é Sesc e Senai,
que ali poderia – um prédio dessa natureza, que custou
R$ 53 milhões –, poderia ter ali então uma sucursal
para pegar essas crianças e capacitá-las e dar a elas
a oportunidade no mercado de trabalho.
Pois bem, não estou aqui em destruição, ou em
desconstrução do Sistema. E volto a repetir: quero
continuar lendo este Relatório e quero dizer que este
Relatório é do nosso Tribunal de Contas da União.
Pois bem, ainda no exame técnico, há de se
destacar, segundo o Tribunal, dentre os Tributos Federais, a arrecadação do Sistema S foi o que registrou
maior crescimento, evoluindo de R$ 9,7 bilhões para
R$ 12,4 bilhões (não incluindo ABDI e Apex), com um
crescimento de 27%, somente no exercício de 2009
para 2010. Empresa nenhuma, neste País, obteve
esse crescimento.
Outra questão, de suma importância, diz o acórdão:
Para melhor compreensão desses números, torna-se necessário prestar esclarecimentos sobre questões peculiares da arrecadação do Sistema S e de sua transparência
para a sociedade.
A partir [vou repetir] da criação da Receita
Federal do Brasil, pela Lei nº 11.457 de 2007,
a atribuição de arrecadação das contribuições
sociais a cargo do INSS passou a ser de competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, conforme estipulado no seu art. 2º e § 3º.
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Repetindo, continua a decisão do Tribunal:
Antes da Lei, havia entidades do Sistema S que praticavam arrecadação direta dessas contribuições. A partir de 2008, apenas o
Sesi e o Senai permaneceram nesta prática
em larga escala, na qual arrecadam montante de mesma ordem de grandeza em relação
ao arrecadado via Receita Federal do Brasil.
Não sou eu que estou dizendo isso não; quem
está dizendo isso aqui é o Tribunal de Contas da União.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes, V. Exª tem um minuto para
concluir.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Fora do microfone.) – Eu gostaria de ter um pouco mais
de tempo, porque o nobre Senador teve ali vários minutos, Sr. Presidente. Eu gostaria de ter também aqui...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência está sendo compreensiva. Já
foram ultrapassados 6 minutos do tempo de V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Fora do microfone.) – Mas os apartes tomaram todo
o meu tempo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência consulta V. Exª se dois minutos
são suficientes para concluir.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Fora do microfone.) – Cinco minutos, Presidente, eu
preciso concluir aqui. Por favor.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO. Fora do microfone.) – Senador, eu gostaria de um aparte, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência concede a V. Exª cinco minutos,
para concluir, sem nova alteração.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Com todo prazer, Senadora, mas deixe-me concluir
o meu discurso, e eu vou concluir muito em breve aqui.
Pois bem. “Na qual a arrecadação montante de
mesma ordem de grandeza da Receita Federal. A legalidade desse...”
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes, só um minutos, por favor.
Eu vou prorrogar o tempo da sessão por mais
uma hora, para que todos os Senadores possam proceder aos seus pronunciamentos.
V. Exª está com a palavra.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Obrigado, Sr. Presidente.
“A legalidade desse procedimento é objeto de discussão no TC-030.409/2008-4, sob
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a relatoria do Ministro José Múcio Monteiro,
ainda não julgado pelo Tribunal.“
E, logo em seguida, o TCU mostra como essas
duas entidades de reputação nacional e internacional
infringem a lei.
A arrecadação direta do Senai e do Sesi
é feita a partir de um Termo de Cooperação
Técnico-Financeira com a empresa interessada, mediante o qual a contribuição devida
é recolhida de forma descentralizada, pelos
Departamentos Regionais, por meio de guia
de recolhimento gerada em sistema próprio.
Os Departamentos Regionais acompanham
os recolhimentos da contribuição direta por
meio de Sistema de Gestão da Arrecadação
e repassam mensalmente ao Departamento
Nacional o percentual referente à sua participação no montante arrecadado, conforme
disposto em Regimento Interno. Feita de forma
descentralizada em cada unidade federativa
(UF), a arrecadação direta não deixa registro
financeiro nos sistemas federais de controle.
Diz o Tribunal: “Feito de forma descentralizada
em cada unidade federativa”.
A arrecadação direta não deixa registro financeiro nos sistemas federais de controle. Diz o Tribunal.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Permite-me V. Exª um aparte, por gentileza?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Não! Por enquanto não, minha Senadora. Quero concluir primeiro o meu discurso. Permita-me.
E o TCU continua expondo, ou melhor, tentando.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Só queria saber se V. Exª vai permitir que eu faça depois um
aparte? Posso aguardar? V. Exª me dará o aparte?
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sim, claro. Se o Presidente nos conceder o tempo
não tem problema nenhum. Com todo prazer.
E o TCU continua expondo, ou melhor, tentando
colocar às claras as obscuras operações do Sesi e
Senai e apresenta o seguinte quadro:
Vou ser muito breve aqui.
As informações que o TCU tem é que se arrecadou, no ano de 2008, por exemplo, 5 bilhões e 932
milhões, mas, na verdade, a Receita Federal só tem
informação real, de arrecadação, de 2 bilhões e 646
milhões, ou seja, mais de 124% de diferença nestas
informações, ou seja, nessa arrecadação direta com
a que teria de passar pela Receita Federal.
Os números falam por si, mas pasmem! Vejam
o que diz o Tribunal de Contas da União a respeito:
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Os números revelam uma possível mudança de comportamento após a Receita Federal do Brasil ter assumido a arrecadação,
com uma tendência dos repasses passarem a
ser efetuados diretamente aos órgãos federais,
os quais se encarregam de distribuir a parcela
dos recursos que cabem aos órgãos regionais
nos Estados e no Distrito Federal.
Para logo concluir de forma contundente, cabe destacar que o possível descumprimento da lei de criação da Receita Federal se
daria pela própria Receita Federal, ao tolerar
que as entidades do Sistema S usurpem suas
atribuições legais.
A nossa Receita tem culpa nesse procedimento
e nós vamos verificar essa culpa também da Receita
Federal.
O item 16. Falta de transparência. Começa assim o TCU:
Embora se trate de entidade juridicamente independente – departamentos regionais e
nacionais – em seu conjunto representam um
único sistema, que atende a uma mesma finalidade em benefício da população, utilizando-se
de recursos públicos, ou seja, tributos oriundos de contribuições com natureza de tributos.
E continua, por serem mantidas preponderantemente...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Permita-me, permita-me.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Eu lhe concedo mais um minuto. Mas é que
isso me deixa, no exercício da presidência, até constrangido, porque V. Exª está há mais de trinta minutos
na tribuna. Eu sei que o aparte foi um pouco longo; a
presidência entende isso e por isso lhe concede mais
um minuto, para concluir, em detrimento aos demais
oradores.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Fica difícil, meu Presidente.
Mas, então, a conclusão do TCU diz o seguinte
a respeito da transparência: “A partir de 2008, a LDO
passou a determinar que as entidades do Sistema S
divulgassem na Internet, semestralmente, suas receitas
e despesas, discriminando por finalidade e por região.
E conclui, “constatou-se que a LDO não está
sendo cumprida por nenhuma das cinco entidades que
mais arrecadam neste País (Sesi, Sesc, Senai, Sebrae
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e SENAC). Nos últimos sites, as poucas informações
financeiras que existem são difíceis de localizar e de
má qualidade, além de haver casos em que não conferem com aquelas prestadas a este Tribunal.
Presidente, gostaria que fosse registrado todo o
meu discurso.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Queria...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Concedo o aparte, caso nosso Presidente permita,
à nossa Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Sergio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– E quero reafirmar que aqui não são as minhas palavras, são as palavras do relatório assinado pelo Presidente do Tribunal, Ministro Benjamin Zymler, e o relator
Bemquerer, em plenário, com diversos Ministros. Não
são minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes, seu requerimento será atendido, na forma regimental, e o aparte...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O aparte à nossa Senadora Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª pode conceder ou não.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Sr. Presidente, permita, por favor.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Concedo.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Muito obrigado, Senador Ataídes. Primeiramente, quero apoiar
aqui as palavras do Senador Armando Monteiro, que
foi por um longo período presidente da CNI, que preside o Sesi e o Senai com a maior competência. E eu
tenho o privilégio de ser presidente da CNA e, consequentemente, também presidente do Senar, que é
uma obrigatoriedade, que é o S rural, Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural. Aliás, provavelmente – nós
estamos terminando estudos – seja um dos únicos e
mais eficientes institutos do mundo, que possa fazer
a qualificação rural no País. Por isso, estamos sendo
chamados para a África. Estamos sendo financiados,
não com recursos nossos, claro, não podemos gastar
dinheiro do nosso S lá fora. O Senai está em 13 países,
estamos em Angola, também começando um trabalho em Moçambique, transferindo a nossa tecnologia,
transferindo o nosso know-how, porque, com relação
ao Sistema S, é claro que as críticas existem e precisam existir. Mas o Sistema S é uma entidade de alta
respeitabilidade no País. Quero informar ao Senador
Ataídes Oliveira que somos fiscalizados pelo Tribunal de
Contas da União, sim, permanente e constantemente,
quase mês a mês, anualmente. Se as nossas contas
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não fossem aprovadas, nem candidatos poderíamos
ser. Quero informar que acabei de terminar o registro de
chapa na CNA, sou candidata à reeleição e não tenho
qualquer problema dessa natureza. Todas as contas do
Senar nacional estão devidamente aprovadas, assim
como as do Sesc, do Sesi e do Senai são aprovadas
integralmente. Por isso, somos candidatos novamente
na CNA. Agora, além do TCU, também somos fiscalizados pela CGU (Controladoria Geral da União). Em
todas as pesquisas internas do nosso sistema, os S
são os queridinhos do Brasil, das pessoas, dos brasileiros, daquelas pessoas que precisam da qualificação
profissional e não encontram no Poder Público a possibilidade desse treinamento. As nossas escolas são
a céu aberto. As nossas escolas, inclusive o S rural,
não cobram dos seus alunos, mas o investimento e a
aplicabilidade do Sistema Indústria e Comércio são
temas mais complexos, que requerem a construção
de equipamentos e laboratórios. Tivemos a sorte de o
nosso ser a céu aberto – é na fazenda, é no curral, é
no trator, é na máquina. Por isso, não temos os equipamentos de treinamento; agora, os alunos merecem,
sim. Quem dera se o Brasil tivesse as escolas que o
Sesc, o Senac, o Sesi e o Senai têm pelo Brasil. São
escolas que não deveriam ser criticadas. São escolas,
Sr. Presidente, que deveriam ser copiadas pelo Poder
Público municipal, estadual e federal. Ou V. Exª tem
alguma coisa contra o fato de alunos poderem estudar
em boas escolas? Portanto, lá no Sistema S, não há
caixa-preta, Senador Ataídes. Eu lhe peço pessoalmente respeito ao se referir a essas pessoas que, por
acaso, são seus colegas. O senhor tem todo o direito,
está no direito do seu mandato de fiscalizar o que V.
Exª quer. O que V. Exª quer? Eu não entendi ainda. O
que V. Exª quer é destruir o Sistema S? É destruir a
qualificação profissional no Brasil? O que V. Exª está
propondo, porque não entendi ainda a proposta de V.
Exª? Nós treinamos no Brasil, no Sistema S rural, 7
milhões de pessoas em formação profissional, 5 milhões de pessoas em promoção social e 40 milhões
de pessoas, num total...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) –– Senadora, vou pedir que V. Exª conclua.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Num
total, Sr. Presidente, de 54 milhões de pessoas, a
um custo de R$50,00 por aluno. Quero que V. Exª me
diga qual escola no Brasil consegue fazer formação
e treinamento no campo brasileiro com o preço que o
Senar consegue fazer em todo o País como tem feito!
Agora, descumprimento de lei está todo mundo passível disso. Acabamos de ver ministros de governo serem demitidos, estamos vendo a Presidente fazendo
uma faxina no Brasil e nós estamos aqui para apoiar
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e deveria ser o apoiamento de todos, da oposição e
da base. Nós, apesar do que a lei manda, sabemos
que existem distorções, mas, quando há distorções,
nós estamos prontos para corrigir e por isso existe os
mecanismos do Tribunal de Contas, por isso existe a
Controladoria-Geral. Nós estamos vendo até políticos
que descumprem a lei e fazem financiamento no caixa
dois de campanha, sabedores de que isso é proibido!
(Interrupção do som.)
Sr. Presidente, só mais um minuto para terminar. Até alguns políticos desobedecem à lei, dando
dinheiro de caixa dois em campanha, sabendo que
dinheiro de campanha tem que ser oficial. Agora, todos os políticos fazem caixa dois? Não. Vamos atrás
daqueles que praticam caixa dois. Agora, generalizar
é uma coisa muito feia e preconceituosa e eu acredito
que V. Exª não é preconceituoso. Portanto, nos diga
onde está a distorção que nós temos que mostrar – é
nossa obrigação. O Sistema S está aí para isso. Agora, desrespeito, não, Senador! Caixa-preta, falar que
dirigente enriqueceu...eu, de minha parte, estou há
dois anos lá e lhe peço respeito. Não lhe dou direito
disso. Isso é muito grave e seja preciso, porque quando
você diz que dirigentes enriqueceram, você está colocando todo mundo no mesmo cesto. Diga os nomes,
tenha coragem, como o senhor disse que Armando
Monteiro tem, tenha coragem e diga quem são essas
pessoas que enriqueceram no mandato, porque não
quero estar incluída nisso. Eu quero poder me defender, Sr. Presidente. Não aceito ser colocada na vala
comum. Nunca agredi V. Exª porque é dono de empreiteira. Não é defeito ser dono de empreiteira, mas todo
mundo tem preconceito com empreiteira e eu nunca
tive preconceito com V. Exª. Nunca achei que V. Exª
praticasse algum delito. Então, ter preconceito com as
profissões, com os cargos e com o trabalho das pessoas, com as instituições respeitáveis deste País não
é justo, Sr. Presidente. Não é justo que façamos isso.
Muito obrigada.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, me dê dois minutos.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes, em face dos apartes prolongados, a Mesa concede dois minutos para V. Exª
concluir, em detrimento do pronunciamento dos demais Senadores.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– É uma pena, Senadora, que a senhora não tem estado nesta Casa no dia a dia. É uma pena, porque se
a senhora estivesse sempre nesta Casa, V. Exª já teria visto os meus diversos discursos. Eu jamais faltei
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com respeito ao nosso Senador Monteiro. Então, eu
não tenho faltado com respeito aos nossos colegas.
Quanto a minha pessoa, eu gostaria de dizer
que eu sou um homem limpo, sou um homem puro,
não mexo com empreiteira. Eu não tenho cargo no
Governo, V. Exª sabe disso. Estou nesta Casa com o
intuito tão-somente de ajudar o meu próximo, nem o
meu salário daqui eu quero; eu dou para as entidades
do Estado do Tocantins.
Agora, Senadora, V. Exª me deixou indignado
aqui, agora, e muito preocupado, quando disse, como
Senadora da República, que é passível de burlar a lei
brasileira, quando diz que o caixa dois todo mundo
sabe e é normal neste País.
Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Sr. Presidente,...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
Deixe-me concluir, meu Presidente. Deixe-me concluir,
eu estou terminando...
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Sr. Presidente, Sr. Presidente, isso não foi dito aqui. O senhor
está mentindo, o senhor é mentiroso. Eu não disse
isso, Sr. Presidente...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
Eu não sou mentiroso. Me respeite, me respeite! Você
está mexendo com um homem!
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Mentiroso! Mentiroso!
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Me respeite! Me respeite!
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Mentiroso! Se dê ao respeito V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
Então, volte novamente ao que você disse.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senadora Kátia Abreu...
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Sr. Presidente, eu quero que as notas taquigráficas possam
ser distribuídas para a imprensa.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Me respeite!
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Eu não
disse que o caixa dois – eu não sou Lula – é uma normalidade. Ao contrário, eu disse que muitos sabem...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Mas é passível de burlar a lei.
A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Eu disse
que muitos sabem que o caixa dois é proibido e praticam. Eu não disse isso para V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– É passível de burlar a lei...
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A Srª Kátia Abreu (Bloco/DEM – TO) – Se a
carapuça lhe serviu, se a carapuça lhe serviu, o problema é seu.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Mas é passível de burlar a lei.
Sr. Presidente, eu estou com a palavra!
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senadora Angela Portela, o aparte é uma prerrogativa do orador. Então, se o orador lhe conceder,
Senadora Angela Portela, a senhora terá o tempo que
o orador lhe conceder.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO)
– Eu vou concluir, meu Presidente.
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB –TO) –
Com uma disponibilidade financeira aplicada no banco
de R$29 milhões, e V. Exª sabe disso.
E quero encerrar dizendo o seguinte: sou um homem limpo, um homem honesto e provo para o Brasil
inteiro. Estou aqui em uma missão: ajudar a meu próximo. Não estou aqui atrás de voto. Não sou candidato
a nada neste País, meu Presidente. Estou aqui para
tentar ajudar meu próximo e fazer justiça.
Se algo está errado no Sistema S, que seja corrigido. E que o Tribunal de Contas... Acabei de encontrar
aqui e agora... Aqui estão os Ministros: Valmir Campelo, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge.
Substitutos: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos
Bemquerer Costa. Ministros-Substitutos: André Luís
de Carvalho e Weder de Oliveira. Mais o Presidente
Bejamin Zymler e Lucas Rocha Furtado. Me desculpem pelo tempo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Ataídes, esta Mesa foi benevolente
com V. Exª, como também com os demais Senadores
que o apartearam. Pela ordem o Senador, por favor.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só queria que ficasse consignado que nenhum desses Ministros a que o
Senador Ataídes se referiu proferiu nenhum julgado,
nenhuma decisão, nenhum voto respaldando o que
ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui
são ilações da auditoria técnica. Não corresponde a
nenhum julgado, a nenhum parecer sobre um objeto concreto de prestação de conta. Ele nominou os
membros da Corte. Mas nada disso que ele disse
aqui efetivamente corresponde a um juízo de valor
desses Ministros.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Senador Armando Monteiro, o que V. Exª proferiu pela ordem será constado em Ata.
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Com a palavra, como oradora inscrita, a Senadora Angela Portela, pelo prazo regimental.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) –Pela ordem, Senador Ataídes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
que V. Exª, meu Presidente, registrasse nos Anais
desta Casa, este relatório, este acórdão do Tribunal
de Contas da União...

Agosto de 2011

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A solicitação de V. Exª será atendida.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSB – TO)
– ... e que o nobre Senador diz que ele não tem valia nenhuma. Eu peço a V. Exª que faça esse registro.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Mesa vai registrar a entrega do acórdão feita
pelo Senador Ataídes, na forma do Regimento.
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
nas últimas semanas, um tema tem monopolizado os
políticos, a imprensa, a sociedade brasileira. Trata-se
do combate à corrupção e da suposta faxina que estaria sendo feita pela Presidenta Dilma. Há, no entanto,
alguns detalhes sobre os quais dedico alguma atenção.
Desde o início do atual Governo, que, como todos
sabem, é um governo de continuidade e de aprimoramento das conquistas obtidas nos últimos anos, temos
observado a tentativa deliberada de alguns setores
da sociedade de confrontar, de colocar em contraste
os estilos da Presidenta Dilma e de seu antecessor,
Luiz Inácio Lula da Silva. Nas entrelinhas, é clara a
tentativa de indispor, de criar animosidade entre os
dois governantes.
Sr. Presidente, todos nós sabemos que cada pessoa, cada liderança tem estilos diferentes de trabalho,
e, no caso do exercício do poder, essas diferenças se
tornam ainda mais evidentes, principalmente quando
está em análise um posto com tanto destaque e tanta
visibilidade quanto a Presidência da República.
Apesar disso, não se sustenta o argumento de
que os fatos recentes representam uma inflexão, um
endurecimento contra os malfeitos de ministros, assessores e outros setores do Governo.
A Presidenta da República tem amplo respaldo
da sociedade e desta Casa, deste Senado Federal,
para manter sua postura ética e moralizante. E esta
postura não é de agora, Sr. Presidente.
Se, no primeiro ano do Governo Lula, a Polícia
Federal realizou 16 operações de combate à corrupção,
já no ano seguinte, em 2004, foram 42 operações, chegando, em 2008, às extraordinárias 273 operações para
combater a corrupção, em todos os níveis de governo.
No ano passado, Sr. Presidente, foram 272 ações, e,
no acumulado do Governo do Presidente Lula, a Polícia Federal realizou 1.060 operações, contra apenas
48 registradas nos oito anos da administração anterior.
O fortalecimento da Polícia Federal foi uma decisão de governo, que fez concurso público, ampliou
o orçamento e adquiriu equipamentos de inteligência,
permitindo a realização de mais operações.
Como bem registrou neste plenário o Senador
José Pimentel na segunda-feira, a Polícia Federal teve
seu efetivo multiplicado por três no primeiro ano do
Governo Lula. A Justiça Federal, que, em 2003, tinha
cerca de 100 Varas em todo o País, chegou a 513 Va-
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ras, em 2010. Ou seja, 413 novas Varas da Justiça Federal, com um juiz titular e um substituto, foram criadas
nesse período, no período do Governo Presidente Lula.
A Controladoria-Geral da União, que tinha uma
estrutura tímida, passou a ter status de Ministério e foi
aparelhada para combater desvios na Administração
Pública. A maioria das operações da Polícia Federal
tem origem nas investigações da Controladoria-Geral
da União, que, nos últimos anos, fez auditorias em quase dois mil municípios brasileiros por meio de sorteio,
para que as investigações não sejam partidarizadas.
Tais informações deixam claro que o combate
à corrupção de forma firme, sistemática e deliberada
tem sido prática recorrente nos últimos anos. Portanto, não há mudança de atitude, não existe uma nova
orientação. O que há é uma postura firme, inequívoca
e contundente da Presidente da República, de cobrar
resultados, de exigir o andamento das ações e projetos do Governo e de não permitir, não aceitar irregularidades e, principalmente, não transigir com desvios,
quaisquer que sejam.
Num país com as dimensões do Brasil, com uma
estrutura governamental complexa, diversificada e ramificada, com independência administrativa e financeira
entre diferentes níveis e esferas de poder e com uma
cultura de apropriação dos espaços e instrumentos
públicos, de patrimonialismo e impunidade que atravessa gerações, sempre haverá denúncias, sempre
haverá escândalos, e é bom que isso alcance grande
repercussão na mídia, que gere indignação da sociedade e, consequentemente, as medidas necessárias
e cabíveis dos órgãos de controle da Justiça.
Tem grande significado o fato de a sociedade
brasileira estar menos tolerante com a corrupção, mais
vigilante e mais atenta aos desmandos, aos desvios e
às atitudes que não correspondem ao que se espera
dos nossos governantes.
Por outro lado, o fortalecimento das instituições
democráticas, do Judiciário, do Ministério Público, do
Tribunal de Contas da União, assim como seus correspondentes nos Estados, cria as condições para que
este País promova, sim, uma faxina nessas práticas
condenáveis que, ao longo de décadas, surrupiaram
os sonhos de várias gerações, destruíram o patrimônio
público, manipularam as esperanças da população e
fizeram o País andar para trás.
Hoje, a situação é muito diferente. Hoje, a nossa população é mais educada, é mais consciente de
seus direitos e obrigações e, principalmente, conhece
o papel do Estado, dos governantes, e cobra, exige
respeito e espera não só honestidade e transparência
na condução da coisa pública, mas também eficiência,
competência e boa gestão.
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Aliás, é exemplar o fato de a tolerância com a
corrupção e os malfeitos ser menor exatamente nos
estratos da sociedade com maior escolaridade. Como
temos dito inúmeras vezes neste plenário, é a educação o grande caminho para superar as dificuldades
que o Brasil enfrenta.
Com isso, Sr. Presidente, quero dizer que precisamos, sim, apoiar todas as iniciativas da Presidenta
da República no sentido de sanear o Governo, de coibir
e reprimir práticas que possam colocar em dúvida a
lisura e a transparência das políticas públicas. O que
não aceitamos, Sr. Presidente, é a tentativa de passar
para a população a ideia de que tais iniciativas são
inéditas e, principalmente, representam uma mudança
radical de atitude.
O combate à corrupção não é algo inédito. Dizer
isso seria desmerecer o trabalho desenvolvido por vários setores, desde a imprensa, que cumpre seu papel
de denunciar, até a Polícia Federal; desde a Controladoria-Geral da União até o Tribunal de Contas; desde
o Ministério Público até a Justiça Federal, passando
também por movimentos da sociedade civil, por setores da economia e da Igreja que, permanentemente,
realizam ações para varrer da vida pública brasileira
essas práticas abomináveis.
Quero, portanto, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, trazer a esta tribuna a nossa solidariedade à
Presidente da República e reforçar aqui o nosso apoio
a todas as medidas, a todas as ações e projetos que
busquem a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, a redução da pobreza extrema, o fortalecimento da economia, a proteção do nosso País diante das
incertezas e ameaças que vêm de fora.
Como tem insistido a Presidenta Dilma, a prioridade do Governo é acabar com a pobreza, é promover
os investimentos em infraestrutura de que o Brasil tanto
necessita, principalmente diante dos novos desafios
que surgem todos os dias, como a Copa do Mundo
e as Olimpíadas, e, mais ainda, do forte aumento da
demanda por serviços públicos em consequência do
crescimento da renda e do emprego do povo brasileiro. Temos ainda o desafio da crise internacional que
acossa os países ricos; até o momento, não sabemos
as consequências disso para o Brasil.
A Presidente da República, portanto, está certa,
está de parabéns, por manter a serenidade nos momentos de dificuldade, por não se deixar seduzir pelas
possibilidades do poder e, principalmente, por manter
com o Legislativo e com os demais setores da sociedade um diálogo de alto nível.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero reforçar que
a corrupção é, sem dúvida, um dos mais graves problemas que o Brasil enfrenta. Combatê-la, extirpá-la de
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nosso meio, é tarefa das instituições, do Poder Público,
da sociedade e do povo brasileiro, respeitando o que
preconiza o Estado Democrático de Direito.
Por isso, Sr. Presidente, fazemos questão de destacar aqui o nosso apoio incondicional à Presidenta
Dilma Rousseff na sua luta pela moralização do serviço público brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senadora Angela Portela. Compartilho da opinião de V. Exª. Penso que muito do que tem
acontecido e aparecido no noticiário recentemente se
dá por conta da postura que o Governo Federal tem
por meio da Polícia Federal, da Controladoria-Geral
da União e de todos os organismos de controle e da
rapidez com que esses organismos atuam no combate
à corrupção em nosso País.
Concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka,
pelo prazo regimental.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ocupo esta tribuna para trazer ao conhecimento desta
Casa e dos nobres pares o Projeto de Lei nº 284, de
2011, de minha autoria, que prevê a criação e a regulamentação da profissão de cuidador de idoso. Essa
matéria já tramita na Comissão de Assuntos Sociais e
tem como Relatora a Senadora Marta Suplicy.
Sr. Presidente, sabe-se que a população brasileira está envelhecendo. Mantidas as atuais tendências
demográficas, em 2050, o Brasil contará com aproximadamente 63 milhões de idosos ou 172 idosos para
cada grupo de 100 jovens.
Sr. Presidente, no passado, em 1980, eram 10
idosos para cada 100 jovens. Dados do Ministério da
Saúde revelam que existem hoje, no Brasil, aproximadamente 4 milhões de idosos com alguma dependência, exigindo a companhia quase permanente de
outra pessoa. Efetivamente é um quadro demográfico
tendendo acentuadamente ao envelhecimento. Cresce de forma exponencial a importância do trabalho do
cuidador de idoso.
Esse profissional, cuja função é auxiliar o idoso
no desempenho das atividades cotidianas, praticamente era desconhecido até poucos anos, mas cada vez
mais passa a ter reconhecida a sua importância. No
ano passado, por exemplo, o Ministério da Saúde e o
Ministério do Desenvolvimento Social deram início a um
programa nacional de formação de cuidadores. Dessa
forma, esses órgãos anteciparam que a demanda por
esses profissionais deverá sofrer forte incremento nos
próximos anos e que, para acompanhá-la adequadamente, é necessário investir na formação de trabalha-
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dores, de maneira a capacitá-los ao tipo de trabalho
que vão enfrentar.
Os ministérios pretendem capacitar 21 mil cuidadores de idosos até o final deste ano. A ideia é
preparar esses profissionais para a administração de
medicamentos, prevenção de acidentes domésticos,
diagnósticos de dificuldades e promoção da inserção
social do idoso. O projeto determina as condições
mínimas para o exercício da profissão e relaciona as
funções principais e o campo de atuação profissional
dos cuidadores de idoso.
É importante que assimilemos a profissão de
cuidador de idoso ao nosso ordenamento jurídico, de
forma a oferecer a esses profissionais o amparo legal
que já concedemos a outras profissões já consolidadas.
Ao estabelecer direitos e deveres desse profissional, a
família estará, de certa forma, protegida contra maus
profissionais, que muitas vezes acabam maltratando
idosos pelo fato de exercerem atividade para a qual
não estão capacitados.
Diante dessas considerações, peço apoio desta
Casa para que possamos acelerar a discussão desse
projeto que, certamente, contribuirá para a melhoria
de vida dessa parcela da nossa população.
Sr. Presidente, na verdade, esse projeto nasceu
da Drª Tânia Garib, a nossa Secretária de Estado de
Trabalho e Assistência Social do meu Estado. Ela também preside o Fórum Nacional das Secretárias de Ação
Social e pretende vir ao Senado para uma audiência
pública. Já combinei com a Senadora Marta Suplicy.
Pretendemos realizar essa audiência na Comissão de
Assuntos Sociais, para que a gente possa debatê-lo.
Estou tornando público esse projeto porque acho
que esse debate vai permear, certamente, vários segmentos da sociedade, e muita gente pode ainda contribuir para aperfeiçoar essa que, na verdade, é uma
contribuição – insisto em dizer isso – que nasceu de
um segmento que cuida da ação social no meu querido Mato Grosso do Sul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Waldemir Moka.
Ao tempo em que consulto V. Exª, Senador Waldemir Moka, se poderia assumir a Presidência por alguns minutos para que eu possa fazer também o meu
pronunciamento, a Presidência designa o Senador Vital
do Rêgo, relator revisor do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2011, proveniente da Medida Provisória
nº 532, de 2011.
O Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka.

Quinta-feira 25

34609

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Assumo a Presidência e passo a palavra ao Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, meu colega Senador, também do
PMDB do Mato Grosso do Sul, Waldemir Moka.
Quero dizer que V. Exª sempre tem contribuído
para o desenvolvimento da legislação que envolve
todos os brasileiros, e a questão social é uma das
principais fontes em que nós, Parlamentares, temos a
obrigação de não medir esforços para que nosso País
seja ainda maior.
Sr. Presidente, venho à tribuna desta Casa para
anunciar mais um projeto de lei que apresentei recentemente no Senado Federal. Na mesma linha do projeto
de V. Exª, também esse é de cunho a assegurar aos trabalhadores brasileiros a garantia da Previdência Social.
O PLS nº 447, de 2011, que altera a lei que organiza a Seguridade Social e a Lei das Licitações, tem
por objetivo determinar a responsabilidade solidária do
tomador dos serviços de terceirização (administração
pública ou privada) com o prestador de serviços terceirizados em relação aos encargos previdenciários
dos seus funcionários.
Nesta semana, foi pauta do noticiário nacional
o caso Zara, em que uma terceirizada praticava serviços de forma irregular para a empresa Zara, o que
foi divulgado pelo noticiário até mesmo sob a forma
de escravidão. Esse projeto tem esta finalidade: responsabiliza o tomador do serviço, seja ele público ou
privado, pelos encargos sociais.
Além disso, o projeto também responsabiliza solidariamente o tomador dos serviços de terceirização
pelos encargos trabalhistas na hipótese de haver dolo
ou culpa do tomador desses serviços.
Infelizmente, Sr. Presidente, tem sido comum
funcionários terceirizados serem surpreendidos pela
violação de seus direitos trabalhistas e previdenciários.
Nestes casos, são frequentes os atrasos nos pagamentos de salários, do décimo-terceiro, das férias, entre
outras irregularidades, ainda que o tomador do serviço tenha pago corretamente a empresa terceirizada.
E o pior: não raro, as empresas contratadas cerram as portas e seus proprietários desaparecem, deixando os trabalhadores sem condições mínimas de
sobrevivência e sem ter a quem demandar a satisfação
de seus direitos.
Todos nós assistimos a duas ocorrências recentes, que foram amplamente divulgadas pela mídia e
ilustram de forma clara o problema.
O primeiro caso, repercutido nacionalmente, denunciou a exploração de trabalho em condições degra-
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dantes em três fábricas de fornecedores de uma grife,
famosa internacionalmente, na cidade de São Paulo.
Na semana passada, o Ministério do Trabalho e
Emprego descobriu um esquema de utilização de mão
de obra escrava em fábricas de fornecedores da marca
Zara, na cidade de São Paulo, nas quais 68 trabalhadores recebiam poucos centavos por peça produzida
em condições subumanas. Ficaram conhecidos como
“escravos da moda”.
A empresa imediatamente culpou o fornecedor
responsável pela terceirização dos serviços de costura daquela marca. Se o projeto que apresentei já estivesse em vigor, a Zara teria responsabilidade solidária
pelas relações trabalhistas dos serviços terceirizados
e contratados.
O outro fato ocorrido recentemente foi justamente
aqui no Distrito Federal, Capital do nosso País, quando,
na última quinta-feira, dia 18 de agosto do corrente ano,
o Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água
Mineral, fechou devido à paralisação de 12 funcionários
terceirizados, que alegavam estar sem receber salário
há quase dois meses.
No dia seguinte, o Instituto Chico Mendes, que
administra o local, efetuou o pagamento emergencial
dos trabalhadores e informou que foi feito um acordo
com os enfermeiros e salva-vidas que estavam sem
pagamento.
Em ambos os casos, os contratantes pagaram
corretamente as empresas terceirizadas contratadas,
porém, sem possuir qualquer responsabilidade com os
servidores contratados, não exigiram o devido respeito às leis trabalhistas em relação aos trabalhadores.
Omissão ou negligência, o fato é que perante a
lei a responsabilidade não é compartilhada, e muitas
empresas terceirizadas têm deixado de pagar encargos e direitos trabalhistas e também previdenciários
relativos aos seus funcionários.
Vale salientar que, diante das ocorrências frequentes, os trabalhadores prejudicados têm sistematicamente recorrido ao Judiciário, e já há decisões
desfavoráveis ao tomador do serviço, obrigando-os a
assumir esses pagamentos. Tal entendimento está no
Enunciado nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
Em síntese, o projeto positiva o Enunciado nº
331, aprimorando-o, passando a incluir nas duas leis
a obrigação do Estado ou de empresas privadas, de
imediato, em relação aos encargos previdenciários
devidos pelas empresas terceirizadas que lhes prestam serviços; e, em relação aos encargos trabalhistas,
somente nas hipóteses em que o tomador do serviço
tenha contribuído para a existência da dívida, por dolo
ou por culpa in eligendo.
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A finalidade, Sr. Presidente, é que o Poder Público
e as empresas privadas procurem mais informações
que garantam a segurança do pagamento de todos
esses encargos pelas empresas terceirizadas.
É importante também destacar que o projeto
permite ao contratante condicionar o pagamento pelos
serviços prestados à comprovação por parte do prestador do contrato de que recolheu os correspondentes
encargos previdenciários e trabalhistas.
Enfim, Sr. Presidente, Srª Senadora Ana Rira,
espera-se, com a aprovação da proposição que, a partir da responsabilidade solidária dos contratantes dos
serviços terceirizados, os mesmos tomem cada vez
mais cuidados, fiquem mais atentos ao cumprimento
de todas as obrigações legais de seus contratos para
com os empregados. Com isso, estaríamos assegurando os direitos básicos de inúmeros trabalhadores
brasileiros.
Conto, portanto, com o apoio de todos os meus
colegas aqui no Senado para que possamos, o mais
rápido possível, aprovar este Projeto, o PLS nº 447,
de 2011, Senador Rollemberg.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Pela ordem. (Fora do microfone.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pela ordem.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Seguindo os estatutos, vou dar preferência a quem
tem a preferência de acordo com os diversos estatutos
que garantem a prioridade ao meu amigo Rollemberg.
Eu falo depois.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a preferência, em função
da gentileza do Senador Walter Pinheiro.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Walter Pinheiro, eu pedi pela ordem e
estou inscrito para falar. Quero consultar V. Exª se está
me cedendo o tempo para falar também. Eu serei breve.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Só
pela ordem. Na sequência, obviamente que eu gostaria
de poder exercitar aqui o direito da fala.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu quero informar a V. Exªs que a próxima inscrita é a Senadora Ana Rita. (Fora do microfone.) Depois, evidentemente, V. Exªs vão entrar em...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
Só para registrar que nas votações anteriores de
alguns Embaixadores e de indicações do Dnit eu não
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estive presente, mas quero registrar em Ata a minha
posição favorável à indicação de todos eles.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra a Senadora representando o Espírito Santo, Senadora Ana Rita.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Se
a Senadora me permitir, eu só quero, pela ordem, fazer
um registro, Sr. Presidente, e imediatamente conceder.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu consulto a oradora que já está na
tribuna.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Com certeza, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para solicitar a
V. Exª que acate este nosso pronunciamento, em que
chamo a atenção aqui para essa nova área importante, no que diz respeito à geração de energia em nosso
País. Refiro-me ao leilão de energia eólica, em que,
particularmente nós da Bahia, ampliamos o nosso parque. Com esse leilão, são 18 parques a mais dos 34 já
existentes na Bahia. Chegaremos, portanto, a 52, com
a capacidade de geração de 1.400 megawatts. E das
quatro fábricas, Sr. Presidente, que serão instaladas de
aerogeradores no Brasil, duas delas ficarão na Bahia.
Então, quero deixar esse registro e pediria a V.
Exª que pudesse acatar este nosso pronunciamento
na íntegra, promovendo a devida publicação do mesmo
nos canais de comunicação do Senado.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR WALTER PINHEIRO.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mais cedo do que se esperava a energia
eólica – aquela que vem dos ventos – começa a se impor como a grande alternativa entre as fontes de energia limpa para integrar a matriz energética brasileira.
Uma das principais fontes de energia renovável
do mundo, a energia eólica já está custando aqui no
Brasil menos do que a energia elétrica produzida em
termelétricas moídas a gás natural.
Foi isso o que ficou evidenciado com o leilão para
reserva de energia realizado na semana passada pela
Aneel (Agência Nacional de energia Elétrica), quando
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foram comercializados 460,4 megawatts médios (MWmed) de 41 usinas, das quais 34 eólicas e sete com
combustível biomassa.
O início do suprimento está previsto para 1º de
julho de 2014. A potência total das 41 usinas soma
1.218,1 MW com investimentos da ordem de R$ 3,26
bilhões para a implantação da usinas contratadas, o
que deverá ocorrer nesse prazo de três anos.
O preço médio de venda de energia por megawatt-hora (MWh) ficou em R$ 99,61 com deságio médio
de 31,8% em relação ao preço-teto, que era de R$
146,00/MWh. Esse deságio representa economia de
R$ 3,7 bilhões no custo da energia.
A grande surpresa do leilão foram os preços do
MWh (megawatt/hora) da energia eólica, que oscilaram
entre R$ 99,54 e R$ 99,57, muito abaixo, portanto, da
energia térmica a gás cujo custo do MWh está acima
de R$ 120,00.
Em leilões anteriores, o preço da energia eólica ainda estava acima de R$ 130,00 o MWh, mas há
pouco mais de dois anos esse valor era superior a R$
200,00 o megawatt-hora.
A evolução na redução do seu custo foi tão grande e em período tão curto que a energia eólica já se
apresenta como um novo paradigma do setor elétrico
brasileiro.
E não é por acaso. Em alguns casos, a energia
eólica também tem custo inferior ao das usinas movidas a biomassa de cana e até menor do que a energia hidráulica.
A contratação de 37 novas usinas de energia
eólica demandará a construção e montagem de mil
aerogeradores. Essa demanda vai ocupar quase a totalidade da capacidade instalada das quatro fábricas de
aerogeradores instaladas no país, duas delas na Bahia.
Essas quatro fábricas têm capacidade de produzir
anualmente 1.400 unidades de aerogeradores, o que
representa a instalação de 2.800 MW de energia limpa.
Diante do potencial brasileiro de geração de energia eólica, outras quatro indústrias produtoras de aerogeradores estão se instalando no país.
O Brasil tem hoje potencial de geração de 143
gigawatts com as fontes eólicas, que equivalem a 53%
do mercado atual de energia ou a 10 Itaipus. As estimativas estão em revisão e podem revelar potencial
para dobrar essa produção.
Somente o meu Estado, a Bahia tem um potencial
gerador de energia eólica de 14,5 GW. Isso equivale a
dez por cento do potencial de todo o país, ou uma vez
e meia a capacidade hidrelétrica instalada em todo o
Nordeste, de 10 GW.
Enquanto as hidrelétricas precisam represar água
para gerar energia, deixando submersas grandes ex-
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tensões de terras, as eólicas permitem muitas vezes
o aproveitamento do solo onde suas torres são implantadas.
Falta ao Brasil, porém, a criação de um centro de
pesquisas e em outro de testes para o desenvolvimento
dos equipamentos demandados pelo setor.
Com isso, poderemos em pouco tempo dominar totalmente a tecnologia da energia que vem dos
ventos e torná-la mais barata e acessível, evitando a
importação de tecnologia.
O resultado desse leilão, com a habilitação de
34 usinas de geração de energia eólica, confirma o
equívoco cometido há pouco tempo a própria Aneel,
quando decidiu reduzir a meta de produção de energia renovável do país, para a metade dos 4.300 MW.
Ao contrário do que comprovou esse leilão, com
a queda vertiginosa do preço da energia eólica ofertada, se mantida aquela decisão teríamos um potencial
aumento do custo da energia.
Além disso, jogaria água na fervura do setor de
energia alternativa no Brasil, hoje em franca ebulição,
atingindo indistintamente a oferta de eletricidade proveniente de fontes como a biomassa, eólica, solar e
até mesmo de pequenos aproveitamentos hidrelétricos.
Portanto, ao fazer esse registro, quero também
cumprimentar as empresas que estão investindo tanto
na construção de usinas para a geração de energia
eólica, quanto as indústrias que aqui se instalaram e
ainda estão se instalando para produzir os aerogeradores que vão equipar essas usinas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
Com a palavra a Senadora, representando o Espírito Santo, Ana Rita.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Quero saudar e cumprimentar todos os Senadores e Senadoras e todos os que nos acompanham
pela TV Senado e pela Rádio Senado.
Venho à tribuna, na noite de hoje, para destacar
eventos que considero de extrema importância e que
ocorreram nos últimos dias.
O primeiro trata da Marcha das Margaridas, que,
na semana passada, reuniu mais de 70 mil mulheres,
Sr. Presidente, na Explanada dos Ministérios, em frente
ao Senado. Foi um momento de muita alegria, um momento muito expressivo. Mulheres vieram de todos os
Estados. O crescimento da Marcha evidencia o poder
de mobilização social, política e popular do movimento
das mulheres brasileiras por uma sociedade livre de
opressão, de violência e de preconceito.
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Acompanho a Marcha das Margaridas desde a
sua primeira edição, em 2000. É muito bom constatar
seu crescimento em tamanho e em importância política e, sobretudo, a ampla diversidade em torno desse processo, que é protagonizado pelas mulheres do
campo, mas que agrega mulheres da cidade, das florestas, do movimento sindical e do movimento negro,
mulheres indígenas, entre outros muitos segmentos
da sociedade brasileira.
Quero, Sr. Presidente, parabenizar todas as mulheres que participaram da Marcha, muitas delas vindas do meu Estado, o Estado do Espírito Santo. Essas
mulheres viajaram por dias e noites e são exemplos de
luta. Negras, indígenas, quilombolas, donas de casa,
trabalhadoras rurais vieram a Brasília, para trazer uma
pauta bastante intensa, uma pauta que reproduz, de
fato, aquilo que as mulheres esperam e desejam, que
é a pauta do desenvolvimento sustentável com justiça,
autonomia, liberdade e igualdade.
Entendo a Marcha como uma grande oportunidade de fortalecer o nosso papel no Parlamento e
também de fortalecer as lutas das mulheres no que
depende de políticas públicas por parte do Governo
Federal, por parte da nossa Presidenta Dilma. Portanto, todas estão de parabéns por esta Marcha tão
grandiosa, tão expressiva!
Lembro que, no Congresso, tramitam importantes projetos que precisamos aprovar e, desde já, faço
um apelo e um pedido aos colegas Senadores e Senadoras, para que esses projetos sejam colocados na
pauta e apreciados. Falo de projetos como a PEC nº
30, que determina a extensão da licença-maternidade
por 180 dias para todas as trabalhadoras brasileiras, e
como o PL nº 6.653, que trata da equidade da mulher
no mundo do trabalho.
Também queremos a reforma política com participação paritária e alternada de mulheres. Esse, Sr.
Presidente, é um grande desafio. Mas acredito muito
que, com a força das mulheres desta Casa e também
da Câmara Federal e com o apoio dos colegas Senadores, poderemos assegurar que, pelo menos, na reforma política, possamos avançar na participação das
mulheres. Isso, com certeza, terá um reflexo positivo
na sociedade como um todo, nos nossos Estados e
nos nossos Municípios.
Sr. Presidente, participar da 4ª Marcha das Margaridas alimentou a minha alma – isso eu disse do
próprio carro de som. Sinto-me energizada por ter participado daquele momento tão grandioso, tão bonito,
tão expressivo! Sinto-me mais fortalecida após ter caminhado ao lado de mulheres que, diariamente, lutam
por seus direitos, de mulheres simples, de mulheres
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do povo, de mulheres trabalhadoras, de mulheres que
lutam para sobreviver.
O encontro das margaridas com a Presidenta Dilma também foi um momento especial de afirmação e
demarcação na implementação das políticas públicas
voltadas para as mulheres.
Quero, aqui também, Sr. Presidente, aproveitar
para elogiar o Governo da nossa Presidenta Dilma, que
atendeu grande parte das reivindicações das mulheres brasileiras, conforme anunciado no encontro com
as margaridas, encontro esse bastante expressivo,
que aconteceu já no final do dia em que se realizava
a marcha.
Quero, agora, também destacar o segundo evento. Refiro-me ao acampamento da Jornada Nacional
de Lutas da Via Campesina e da Assembleia Popular,
que teve início, na última segunda-feira, no Ginásio
Nilson Nelson. Participam dessa importante atividade
cerca de quatro mil camponesas e camponeses. Essas trabalhadoras e esses trabalhadores estão aqui
em Brasília para cobrar reforma agrária.
Entre os temas a serem debatidos no acampamento, além da urgência na reforma agrária, estão,
também, a busca de solução para o endividamento
dos agricultores, a defesa de Código Florestal, que
atenda a real necessidade dos trabalhadores rurais,
particularmente da agricultura familiar, medidas populares na área de energia e o debate sobre o Projeto
Popular para o Brasil.
E aqui, Sr. Presidente, quero fazer um destaque.
Na manhã de hoje foi realizado, pelos organizadores
do acampamento, um café da manhã com os Parlamentares. Tivemos a presença de diversos Senadores e Senadoras, e também de diversos Deputados e
Deputadas, que participaram desse café da manhã,
ouvindo, atentamente, quais as principais reivindicações, qual é a pauta apresentada pela Via Campesina
e também por todas as pessoas presentes do Projeto
Popular para o Brasil.
Participei da atividade e quero, aqui, reforçar os
meus compromissos com a pauta da reforma agrária
e de medidas e políticas públicas que visam a ajudar
a agricultura familiar e os pequenos agricultores rurais.
Sr. Presidente, quero dizer que esses últimos dias,
para nós, Parlamentares, foram dias muito proveitosos,
porque receber, aqui em Brasília, uma representação,
tanto da Marcha das Margaridas como está de hoje,
que tivemos a oportunidade de acompanhar, a dos
pequenos agricultores, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, dos camponeses e das camponesas
que fazem parte da Via Campesina, é motivo de muita
alegria, de muita satisfação.
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Com certeza, Sr. Presidente, se não fosse essa
mobilização popular, possivelmente, esta Casa, o Senado, assim como a Câmara dos Deputados, não teriam
projetos tão importantes na pauta, porque tudo que
temos na pauta, com certeza, é fruto da reivindicação
do nosso povo. E o Movimento Social cumpre o importante papel de fazer essa ponte entre as demandas,
entre os clamores da nossa sociedade, o Parlamento
e o Executivo.
Então, quero agradecer muito a luta dos nossos
trabalhadores, das nossas trabalhadoras, do Brasil
inteiro, dos mais variados cantos deste País, que vem
trazendo para nós, Parlamentares, uma importante
contribuição, e que isso, com certeza, têm fortes reflexos no Governo da nossa Presidenta Dilma. Isso é
muito importante, isso nos engrandece, isso nos anima
e nos fortalece na luta a cada dia.
Era o que eu gostaria de dizer.
Muito obrigada pela atenção.
Deixo aqui o meu abraço a todos vocês.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, o
Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senadora Ana Rita.
V. Exª tem razão.
Compartilho com V. Exª no momento em que entendo que o Estado não é perene. Ele está em constantes mudanças, e a reivindicação popular, quando
consegue acessar o Congresso Nacional, quando
consegue audiência da Presidente da República, há a
consolidação dos seus costumes, das suas vontades
e dos seus direitos. É uma forma legítima, e devemos
aplaudir; e não só aplaudir, mas também fazer com que
o Congresso Nacional dê a agilidade necessária para
que essas reivindicações e tantas outras da sociedade
sejam atendidas o mais rápido possível.
Muito obrigado a V. Exª.
Pelo tempo regimental, concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg, anunciando que é o último
orador inscrito e prorrogo a sessão por mais 20 minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Parlamentares, quero fazer um registro de que o Senado hoje viveu um grande momento
de debate dos temas estratégicos para o nosso País,
especialmente sobre o Código Florestal.
Realizamos, hoje, uma audiência pública conjunta
com ex-Ministros do Meio Ambiente: a ex-Senadora e
ex-Ministra Marina Silva; o ex-Ministro e ex-Secretário
de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais José
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Carlos Carvalho; o atual Secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Deputado Estadual Carlos Minc,
também ex-Ministro no Governo do Presidente Lula; e
o Deputado Federal e ex-Ministro Sarney Filho.
Foi um debate de altíssimo nível, realizado conjuntamente pelas três comissões, sinalizando um esforço que estamos fazendo de construção de um grande
entendimento de que possamos realizar um grande
diálogo e, por meio desse diálogo, construir uma proposta moderna para o País, que não se restrinja a
regularizar a ocupação agrícola no Brasil, importante
para dar tranquilidade e segurança jurídica aos nossos produtores rurais, mas que tenhamos a ousadia
de efetivamente elaborar propostas compatíveis com o
Código Florestal, ou seja, com políticas que incentivem,
que criem instrumentos econômicos que valorizem a
floresta, que valorizem os biomas e que incentivem a
preservação desses biomas.
É claro que todos esses ex-Ministros têm uma
contribuição importante a dar da sua atividade, da sua
experiência como Ministros que foram, bem-sucedidos,
porque o Brasil vem conseguindo reduzir, de forma regular, o desmatamento nos últimos anos, mas pessoas também que adquiriram muita experiência na vida
parlamentar, na vida privada, na relação com a sociedade. E quero aqui registrar que todos eles – o que
nos chamou muito a atenção – enfatizaram bastante
a necessidade de criarmos instrumentos econômicos
que incentivem a preservação.
Quero chamar atenção – porque me impressionou
muito e bem – para a apresentação do ex-Ministro José
Carlos Carvalho, pois concordo plenamente quando diz
que, se não criarmos instrumentos econômicos para o
agricultor familiar, ainda que ele tenha quer recuperar
apenas 15 metros da área de preservação permanente,
ele não conseguirá fazê-lo, se não houver incentivos
econômicos que permitam fazer isso.
Da mesma forma, quero registrar que grande
parte dos nossos problemas – e concordo também
com a afirmação do ex-Ministro José Carlos Carvalho
– está na política agrícola. Nós temos, ainda, uma política agrícola ultrapassada do ponto de vista da sua
concepção, que financia o produto e não financia a
propriedade como unidade de produção sustentável.
E repito isso porque tenho sustentado que através
do crédito agrícola nós devemos garantir que entidades
poupadoras do meio ambiente, como a integração lavoura, pecuária, floresta, como o plantio direto, devem
necessariamente receber um tratamento diferente, devem receber incentivo para que as pessoas utilizem as
boas práticas agrícolas, que aumentam a produção,
aumentam a produtividade e reduzem a pressão sobre novos biomas.
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Quero também registrar a concordância com algo
que tenho afirmado aqui, que nos últimos 35 anos a
nossa agricultura aumentou muito a sua produtividade,
mas o mesmo não aconteceu com a pecuária brasileira.
E o nosso grande desafio é aumentar a produtividade
da nossa pecuária, já que historicamente a agricultura
cresce nas áreas de pecuária. E num país com mais
de 50 milhões de hectares de pastagens degradadas,
é claro que nós devemos priorizar o avanço da agricultura e da agroenergia nessas áreas de pastagens
degradadas, com instrumentos econômicos para isso
e, mais uma vez, reduzindo a pressão sobre novas áreas preservadas dos nossos diversos biomas, floresta
amazônica, cerrado, pantanal, mata atlântica, enfim.
Outra questão que quero ressaltar, compartilhada
por diversos Ministros, é que a reserva legal é um diferencial de competitividade para o Brasil, de sustentabilidade da nossa agricultura, porque somos o País que
pode anunciar as melhores práticas agrícolas. Tenho
dito que a sustentabilidade da nossa agricultura é um
diferencial de competitividade no cenário internacional.
Mas quero aqui ressaltar uma questão da maior
importância registrada por todos os Ex-Ministros de
que um aspecto importante do Código Florestal e um
aspecto que motivou o legislador no passado a criar
as áreas de preservação permanente para proteger o
bem maior que temos, sem o qual não existirá agricultura, sem o qual não existirá qualidade de vida nas
cidades, que é a proteção das nossas águas, a proteção dos nossos rios, lembrando que não existirão rios
médios e rios grandes se não tivermos rios pequenos.
Sou testemunha, porque, cerca de 11 anos atrás,
fiz uma viagem por todo o rio São Francisco, saindo de
Pirapora até a foz do São Francisco, posteriormente
conheci a nascente do São Francisco e pude perceber que muitos dos afluentes do rio São Francisco já
secaram e já secaram porque suas matas ciliares foram destruídas, secaram por processos de erosão e
assoreamento, por má utilização da terra. Portanto, a
proteção das nossas águas é um investimento que o
Brasil dever fazer para o futuro, para a sustentabilidade da nossa agricultura, porque não existirá agricultura
produtiva sem solo e sem água.
É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que quero aqui registrar uma proposta que vou apresentar como emenda ao Código Florestal, algumas
emendas que penso contribuem nesse debate para
construir instrumentos econômicos que incentivem a
preservação.
Esse debate é importantíssimo, é estratégico
para o Brasil. Em 2015 encerram-se vários contratos
de concessão de importantes usinas hidrelétricas
brasileiras, responsáveis por algo em torno de 20%
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de geração de energia elétrica. Pelo contrato dessas
usinas hidrelétricas, parte do custo, o custo de construção dessas usinas, custos elevados, estão sendo
amortizados na tarifa de energia elétrica, ao longo
desses 30 anos.
E isso, segundo estudos da Agência Nacional
de Águas, segundo estudos de entidades representativas dos empresários, Fiesp, por exemplo, representa
algo em torno de 50%, ou pouco menos do que isso,
da composição da tarifa de energia elétrica no nosso
País. E, se somarmos a geração, a transmissão e a
distribuição, dá um montante maior do que R$900 bilhões em trinta anos. Eu quero repetir esse número:
R$900 bilhões em trinta anos. Portanto, algo em torno
de R$30 bilhões distribuídos nos próximos trinta anos.
Eu quero registrar que, no meu entendimento,
essa é uma riqueza maior do que a riqueza do pré-sal;
uma riqueza em que os investimentos já foram feitos,
uma riqueza que é fundamental para termos a garantia
da geração de energia elétrica, que tenhamos nossos
rios, nossos córregos protegidos. Portanto, está aí a
possibilidade de uma fonte para financiar um fundo
de pagamento de serviços ambientais no nosso País.
E eu registro que apenas com uma pequena parcela, Senador Sérgio Souza, um pequeno percentual
desses recursos, nós temos condições de financiar a
recuperação de todas as áreas de preservação permanente deste País de reserva legal e transformar o
Brasil, efetivamente, na grande liderança mundial, na
construção de novo paradigma do desenvolvimento
mundial, aliando produção agrícola, produção de agroenergia com preservação ambiental, com preservação
das nossas áreas de preservação permanente.
E aqui eu quero fazer algumas projeções, alguns
exercícios. Se confirmados esses números – e podem
ser pouco maiores, pouco menores –, o fato é que são
números muito volumosos, e nós temos condições de
reduzir drasticamente as tarifas de energia elétrica no
nosso País, fazendo com que a população mais pobre,
por exemplo, pague mais barato pela energia elétrica;
fazendo com que alguns setores industriais e estratégicos para o País paguem mais barato pela energia
elétrica. Mas, se, por exemplo, formos destinar algo
em torno de 5% desses recursos para um fundo, nós
estamos falando em algo em torno de R$1,5 bilhão
para financiar a recuperação de áreas de preservação
permanente, para financiar a recuperação de áreas de
reserva legal, enfim, para financiar um grande programa nacional de pagamento por serviços ambientais.
Quero fazer essa proposta. Vou formalizá-la amanhã como emenda ao Código Florestal para o debate,
para que haja o enriquecimento, o aprimoramento e a
contribuição dos companheiros.
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Quero registrar também, Senador Jayme Campos, que estamos discutindo o que se chama de reconhecimento das áreas consolidadas da agricultura, e o texto do Relator Aldo Rebelo propõe a data
de julho de 2008 para considerarmos essas áreas
consolidadas.
O debate que sempre se faz é aquele acerca
das pessoas que, ao longo dos anos, respeitaram a
reserva legal, conforme a lei; respeitaram as Áreas
de Preservação Permanente, conforme a lei. Elas
não estariam sendo tratadas de forma diferenciada
ao serem tratadas agora igualmente aos demais?
Eu acho que nós precisamos efetivamente premiar e
reconhecer esse esforço, até porque tanto as Áreas
de Preservação Permanente quanto as Áreas de Reserva Legal – e essa opinião foi compartilhada hoje
com vários ex-Ministros do Meio Ambiente – devem
ser compartilhadas com o conjunto da sociedade, já
que vão trazer um benefício coletivo.
Eu estou propondo também, Senador Jayme
Campos, que aqueles produtores rurais que, na data
da publicação da lei, estiverem absolutamente legais,
com sua Área de Reserva Legal averbada em cartório,
com sua Área de Preservação Permanente preservada, que sejam isentos do Imposto Territorial Rural; não
apenas da parcela da Reserva Legal e da APP, como
já prevê hoje o Código Florestal, mas que seja isento
do Imposto Territorial Rural de toda a sua propriedade,
já que ele está promovendo um benefício coletivo com
a recuperação e a preservação de sua Reserva Legal
e de sua Área de Preservação Permanente.
E eu gostaria também de propor o debate de
uma proposta que foi apresentada, em debate na
Câmara dos Deputados, pelo Relator, Deputado Aldo
Rebelo, e que entendo merece ser rediscutida aqui,
no Senado. Ele propunha, Senador Sérgio Souza,
moratória de cinco anos para qualquer tipo de desmatamento no Brasil.
Quero dizer que vou reapresentar essa proposta. E sabem por quê? Porque eu estou absolutamente
convencido, e os representantes da sociedade científica
têm colocado essa questão de que se tivéssemos mais
elementos como mapa de solos feito anualmente, ou
feito regularmente no país, nós poderíamos definir essas Áreas de Preservação Permanente pela declividade,
pela textura, pela espessura do solo, pela diversidade
biológica presente naquelas ciliares. E, no entanto, nós
estamos definindo uma área que eu entendo devemos
permanecer com as áreas presentes no Código, até
por precaução, porque sabemos que essas APPs são
importantes para os rios, são importantes para a vida
biológica. Se destruirmos agora e percebermos que foi
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um equívoco fazê-lo, a recuperação, além de muito mais
cara, jamais será recuperada com a mesma diversidade.
Então eu entendo que nós temos hoje todas as
condições tecnológicas de aumentar a produção, de
aumentar a produtividade nas áreas já antropizadas,
especialmente num país que tem mais de cinqüenta
milhões de hectares de pastagens degradadas. E já
temos tecnologia e, portanto, devemos aprofundar
essas tecnologias capazes de recuperar essas áreas de pastagens degradas e transformá-las em áreas produtivas.
Portanto, eu quero aqui registrar que o Brasil
deve fazer esse esforço de, nos próximos anos, buscar o aumento da produção, dos ganhos de produtividade na agricultura, na pecuária, por ampliação, para
expansão da fronteira agrícola em áreas de pastagens
degradadas, que, como sabe o Senador Jayme Campos, como sabe o Senador Sérgio Souza, são milhões
de hectares em nosso Brasil.
Trago essas propostas como contribuições ao
debate, registrando que amanhã teremos a oportunidade de ouvir alguns ex-ministros da Agricultura, pessoas por quem eu tenho a maior admiração, como o
ex-ministro Alysson Paulinelli, com quem tive a honra
de conviver como presidente do Fundo Setorial do
Agronegócio, e ele representando o setor produtivo
no Fundo Setorial do Agronegócio; o ex-ministro Francisco José Turra; o ex-ministro Reinhold Stephanes; o
ex-ministro José Andrade Vieira, que são pessoas que
estão enriquecendo este debate; que estão trazendo,
com suas experiências, contribuições efetivas para
que a gente possa, que o Senado possa estar à altura das expectativas da população brasileira e aprovar
o Código Florestal. Que não seja um Código que vá
agradar ambientalistas ou um Código que vá agradar
ruralistas, mas um Código transgeracional, um Código
que efetivamente seja bom para o Brasil, não apenas
para esta geração, mas para esta e para as futuras
gerações de brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Muito obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Partilho da opinião de V. Exª. Acredito que o debate
sobre a reforma do Código Florestal é necessária e
esta Casa, o Senado Federal, como Casa Revisora,
tem a oportunidade de promover os aprimoramentos
necessários de acordo com essa legislação tão importante que vai afetar necessariamente toda a população
do nosso País.
Quero ressaltar que, na última sexta-feira, em
audiência da Comissão de Agricultura do Senado Federal, no meu Estado, o Estado do Paraná, Senador
Rodrigo Rollemberg, colocamos na mesma mesa rura-
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listas, ambientalistas e também as universidades, para
que pudéssemos promover o amplo debate.
Saliento, aqui, o envolvimento geral do excelente
público no meu Estado, inclusive que a transmissão
dada pela TV Senado, auxiliada pela TV Sinal, que é
da Assembleia Legislativa, possibilitou que fosse levado a todo o Brasil essa audiência pública. Agradeço,
também, à Assembleia Legislativa do meu Estado por
ter cedido o espaço para que pudéssemos promover
esse importante debate.
Não há mais oradores inscritos
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, dia 25, às 14
horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 531, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 531, de 2011, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Educação, no valor de R$ 74.000.000,00 (setenta
e quatro milhões de reais), para os fins que
especifica.
(Lido no Senado Federal no dia 17-082011)
Relator revisor: Senador Flexa Ribeiro
(Sobrestando a pauta a partir de: 1006-2011)
Prazo final prorrogado: 05-09-2011
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 532, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 21, de 2011, que altera
as Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e
9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem
sobre a política e a fiscalização das atividades
relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a
redução de emissão de poluentes por veículos
automotores, as Leis nºs 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e 12.249, de 11 de junho de
2010, o Decreto-Lei nº 509, de 20 de março
de 1969, que dispõe sobre a transformação
do Departamento dos Correios e Telégrafos
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em empresa pública; a Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios;
revoga a Lei nº 7.029, de 13 de setembro de
1982; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 532, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia 24-82011)
Relator revisor: Senador Vital do Rêgo
(Sobrestando a pauta a partir de: 13-62011)
Prazo final prorrogado: 8-9-2011
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.
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;
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– 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 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.
7
PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Valdir Raupp, que altera
a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, para
ampliar o prazo de adesão ao regime especial
de precatório até a data de 31 de dezembro
de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
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8
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
Constituição de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Casildo Maldaner.
9
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.
10
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.
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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).
11
REQUERIMENTO Nº 1108, 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
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.
12
REQUERIMENTO Nº 932, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 932, de 2011, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
solicitando voto de solidariedade ao Excelentíssimo Senhor Comandante do Exército, General Enzo Martins Peri, em virtude de matéria
veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, na
edição de 31 de julho deste ano.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 23
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

Rio Grande do Sul
Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Amélia**
Bloco-PT - Paulo Paim**

Ceará

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

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

Paraíba

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**

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

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

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
PR - Clésio Andrade* (S)
Bloco-PSDB - Aécio Neves**
Bloco-PDT - Zeze Perrella** (S)

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**

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

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

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

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
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**: Período 2011/2019

Amazonas
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
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)
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 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, da Senadora Marinor Brito e outros Senadores)
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)
Leitura: 16/03/2011
Instalação: 27/04/2011
Prazo final: 06/09/2011
Prazo prorrogado: 15/04/2012

TITULARES

SUPLENTES

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

(3,4,7)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(3)

(3,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(10)

(3)

(3)

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)

(2)

Notas:
*. Em 12.8.2011, foi lido o Requerimento nº 995, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias, a partir de 7.9.2011.
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, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
3. 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).
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): José Augusto Panisset Santana
Telefone(s): 33033492
Fax: 33031176
E-mail: panisset@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2) CPI - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ECAD
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito 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, do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores)
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
Prazo final: 22/12/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, 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.

(11)

(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)

(4)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(4)

Sérgio Petecão (PMN-AC)

2. Geovani Borges (PMDB-AP)

(4)

(4)

(4)

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

1. VAGO

(5)

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, 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).
5. Em 02.06.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 41/2011-GLDEM).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de noventa dias, projeto de resolução para reforma do Regimento Interno
do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, aditado
pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Aprovação do Requerimento: 05/03/2008
Aprovação do Requerimento de Aditamento: 10/12/2008
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 prorrogado: 22/12/2010

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

(3)

(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:
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.
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).
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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).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

2) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - SITUAÇÃO DOS CIDADÃOS
HAITIANOS NOS ESTADOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA.
Finalidade: Averiguar, "in loco", no prazo de quinze 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, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 5
Aprovação do Requerimento: 03/03/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Anibal Diniz (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(6)

(2)
(1)

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

(4)

Senador Gilvam Borges (PMDB)

(3,5)

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 Gilvam Borges é designado membro do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV. (OF. 078/2011 - GLPMDB)
4. Em 16.03.2011, o Senador Sérgio Petecão 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.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
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3) ALTERAÇÕES NO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
Finalidade: Propor, no prazo de noventa 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, do Senador Jorge Viana e outros Senadores)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
RELATOR: Senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) (7)

(7)

Aprovação do Requerimento: 17/03/2011
Instalação: 04/05/2011
Prazo final: 14/08/2011
Prazo prorrogado: 22/12/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Senador Jorge Viana (PT)

(4)

1. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

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

(4)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,5)

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)

(6)

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:
*. Em 9.8.2011, foi lido e aprovado o Requerimento nº 957, de 2011, que prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão até o final da presente sessão
legislativa.
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)
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5. 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)
6. Em 04.05.2011, o Senador Benedito de Lira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 140/2011).
7. 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.
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA EXTERNA - 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, do Senador Lindbergh Farias e outros Senadores)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
Aprovação do Requerimento: 22/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (10)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senador Jorge Viana (PT)

(3)

(7)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

(4)

2. Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(2)

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

(1)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

1.
(6,9)

2.

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

(8)

1. Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(5)

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 Rodrigo Rollemberg é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2011 GLDBAG).
3. 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).
4. 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).
5. Em 29.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 073/2011 - GLPSDB).
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).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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 doze 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, do Senador Eduardo Braga e outros Senadores)
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)

Aprovação do Requerimento: 25/05/2011
Instalação: 05/07/2011
Prazo final: 22/12/2011

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

(6)

(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.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, da Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senadores)
Número de membros: 3
Aprovação do Requerimento: 31/05/2011

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(4)

(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).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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 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

8) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE
DE ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código Penal.
(Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, aditado
pelo Requerimento nº 1.034, de 2011, do Senador José Sarney)
Número de membros: 15
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011
Notas:
*. Em 23.08.2011, foi aprovado o Requerimento nº 1.034/2011, alterando o número de membros da Comissão de sete para quinze.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (14)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Zeze Perrella (PDT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Angela Portela (PT)

José Pimentel (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

(10,11)

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)

(11,15)

7. Vicentinho Alves (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

8. Cristovam Buarque (PDT)

(9)

Lídice da Mata (PSB)

9. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

10. Inácio Arruda (PC DO B)

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)

(12,13)

(4,8)

(6)

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

(3)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello

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

(2)

(5)

PSOL
Marinor Brito

1. Randolfe Rodrigues

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como
membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nunes e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 15, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 16, de 2011, da Liderança do PT, designando os Senadores Delcídio Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi
Hoffmann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin como membros
titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi, Vicentinho Alves, Pedro Taques,
Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros suplentes, para comporem a CAE.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio Amaral e Lobão Filho, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
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).
14. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
15. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 104/2011 - GLDBAG).

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)
Instalação: 26/04/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
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. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)
Instalação: 18/05/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Gleisi Hoffmann (PT)

(4)

1. Angela Portela (PT)

Clésio Andrade (PR)

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 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).
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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.

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

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

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

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

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

(4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
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)
Paulo Davim (PV)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

(2)

(7)

2. Pedro Simon (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,5)

3. Lobão Filho (PMDB)

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

(8)

3. Paulo Bauer (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino

1. Armando Monteiro
(1,6)

2. Gim Argello

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

*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para comporem a CAS.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 044/2011-GLPTB).
2. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. nº
062/2011 - GLPMDB).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Jayme Campos e Casildo Maldaner, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
5. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na comissão. (OF. nº 81/2011 GLPMDB)
6. Em 18.05.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do PTB na comissão. (OF. nº 87/2011 -GLPTB)
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.
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
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

(5)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(3)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Lindbergh Farias Presidente deste colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Marisa Serrano Vice-Presidente deste Colegiado.
3. Em 07.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM) na Comissão, em
substituição ao Senador Cyro Miranda (Of. nº 20/2011 - CAS).
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.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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

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

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

(2)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Humberto Costa (PT)

1. João Durval (PDT)

Ana Rita (PT)

2. Wellington Dias (PT)

(1)

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

1. VAGO

(3)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Ana Amélia (PP)

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

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).
3. Em 15.06.2011, vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
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.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)
RELATORA: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
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

(3)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Dias Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Ana Amelia Vice-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)
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (24)
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)

(7)

(10)

(10)
(10,11)

Magno Malta (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

(20,22)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

8. Humberto Costa (PT)

(8)

(12)

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

1. Luiz Henrique (PMDB)

(3,17)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Renan Calheiros (PMDB)

(2,5,16,21)
(4,16)
(13,16)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)
(21)

(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

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)
(9)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

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

***. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ.
****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCJ.
*****. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Eunicio Oliveira,
Eduardo Braga, Romero Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
*******. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
********. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CCJ.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. 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)
3. 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)
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 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).
8. 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).
9. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
10. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
11. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (OF. nº 014/2011-GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador 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.
24. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

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

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

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

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

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

(2)
(3)

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

(4)

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, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Eduardo Suplicy Presidente deste colegiado(OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
3. Em 23.03.2011, o Presidente deste colegiado designou o Senador Ricardo Ferraço como Relator (OF. nº 18/2011 - Presidência da CCJ).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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

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

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3,15,17)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (18)
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)

(7,13)

3. Luiz Henrique (PMDB)

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

(4)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)
José Agripino (DEM)

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

(16)

(8)

4. Jayme Campos (DEM)
5. Demóstenes Torres (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

(1)

PSOL
Marinor Brito

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

(6)

1. Randolfe Rodrigues

(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 Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
9. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
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).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (15)
Anibal Diniz (PT)

1. Ana Rita (PT)
(12,16)

Acir Gurgacz (PDT)

2. Delcídio do Amaral (PT)

(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)

(13,14)

(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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB na
Comissão (OF. nº 046/2011 - GLPTB / OF. nº 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 052/2011 - GLPTB.
3. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Rodrigo Rollemberg e Kátia Abreu, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 18.03.2011, o Senador Delcídio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro (OF. nº 36/2011 - GLDBAG).
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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. 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).
15. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
16. Em 10.08.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 100/2011 - GLDBAG).

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

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)

1. Kátia Abreu (DEM)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, 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)

(4)

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.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
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)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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) (1,2,3)
RELATOR: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
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 )
Reditario Cassol (PP)

(2,3,5)

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).
2. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
3. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-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 (1,4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (6)
Cristovam Buarque (PDT)

(3,8)

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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)

Reditario Cassol (PP)

2.

(5,7)

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.
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
7. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
8. Em 11.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 91/2011-CMA).
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como membros suplentes,
para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - RIO+20.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935
Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (16)
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)

(1,13)

(8,10)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

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)

(6)

1. VAGO

(7)

2. Cyro Miranda (PSDB)

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, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - 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.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
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)
VAGO

1. Eunício Oliveira (PMDB)

(1)

2.

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).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
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).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
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).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Anibal Diniz (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Jorge Viana (PT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)
VAGO

(5,7)

3. Lindbergh Farias (PT)

(6)

(4)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Blairo Maggi (PR)

5. Clésio Andrade (PR)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

7. Rodrigo Rollemberg (PSB)

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.
7. Em 03.08.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº
098/2011 - GLDBAG)
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
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).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto 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
PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(3)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
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. José Agripino (DEM)

(1)

Notas:
1. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Ofício nº 157/2011-CRE/PRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 18.08.2011, foi lido o Ofício nº 171/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 11 de agosto do ano em curso, dos Senadores Luiz Henrique
e Marcelo Crivella para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
*. 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (7)
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)

(2,6)

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)

(3)

1. Cyro Miranda (PSDB)

(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 João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
3. 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)
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.
7. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
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)

(6,7)

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. Alvaro Dias (PSDB)

(5,8)

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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
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).
8. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Of. nº 151/11-GLPSDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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

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

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (11)
Wellington Dias (PT)

(2)

1. Paulo Paim (PT)

Ana Rita (PT)

2. Zeze Perrella (PDT)

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.

(8,12)
(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)

(9,10)

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

(6)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

2. VAGO

(7)

Maria do Carmo Alves (DEM)

3. José Agripino (DEM)

(5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro

PSOL
1.
Notas:
*. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 28, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cícero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Lúcia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
**. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o Senador
Armando Monteiro como membro suplente, para comporem a CDR.
***. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, Eunício Oliveira, Ivo Cassol e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa Grazziotin, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
10. 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).
11. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
12. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 102/2011 - GLDBAG).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: quartas-feiras, às 14h 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

9.1) 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
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).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
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)
Reditario Cassol (PP)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
(4,6)

2. Lobão Filho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(2)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

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.
4. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 18.08.2011, 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 162/2011-PRES/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

9.3) 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
VAGO

(2)

1. José Pimentel (PT)

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.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. 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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (16)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Angela Portela (PT)

Antonio Russo (PR)

(8,11)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Zeze Perrella (PDT)

(12,17)

3. Walter Pinheiro (PT)

Clésio Andrade (PR)

4. Blairo Maggi (PR)

Acir Gurgacz (PDT)

5. João Durval (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

(5)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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)

(13,14)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

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

(3)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Alvaro Dias (PSDB)

(4,10,15)

Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

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

4. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador 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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
14. 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).
15. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão (Of. nº 152/11-GLPSDB).
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Em 18.08.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 103/2011 - GLDBAG).

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, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (9)
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)

VAGO

(4)

(10)

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)

(7,8)

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 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
8. 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).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 18.08.2011, o Senador Pedro Taques deixa de compor a Comissão (Of. nº 99/11-GLDBAG).

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, 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, em substituição ao Senador Ivo Cassol, licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno,
por 126 dias, a partir de 13.07.11, conforme RQS nº s 848 e 849 de 2011, aprovados na sessão de 12.07.11.

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) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN)

(14)

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

MEMBROS
PMDB
Pedro Simon (RS)

(7)

PT
Ana Rita (ES)

(9)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

(10)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(11)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Blairo Maggi (MT)

(12)

PP
Ana Amélia (RS)

(6)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(13)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(5)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(16)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(4)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

Atualização: 11/08/2011
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 PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designada para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 022/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
15. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 25.05.2011.
16. Designada para ocupar a vaga do PSOL, nos termos do Of. SF/GSMB nº 0417/2011, de 10/08/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia
11/08/2011.

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
Eduardo Azeredo
Antonio Carlos Mendes Thame2
Sergio Guerra
Dilceu Sperafico
Renato Molling
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

Suplentes
PT
Bohn Gass
Newton Lima
Sibá Machado
Weliton Prado
Zé Geraldo
PMDB
Fátima Pelaes
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
Valdir Colatto
PSDB
Duarte Nogueira3
Luiz Nishimori3
Reinaldo Azambuja3
PP
Afonso Hamm
Raul Lima
DEM
Marcos Montes4
Augusto Coutinho5
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° 28 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 13 de julho de 2011.
2- Designado para ocupar a vaga de titular do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 10-8-2011,
em virtude da renúncia do Dep. Reinaldo Azambuja, conf. OF. nº 697/2011/PSDB, de 10-8-2011.
3- Designados para ocuparem as vagas de suplente do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de
10-8-2011.
4- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 285-L-DEM/11, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 10-82011.
5- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 295-L-DEM/11, de 16-8-2011, lido na sessão do Senado Federal dessa
mesma data.

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

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO
(Requerimento nº 4, de 2011-CN)

Requer a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta por 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados e
igual número de suplentes, para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil e
apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as
mulheres em situação de violência.
- Leitura: 13-7-2011
- Designação da Comissão:
- Instalação da Comissão:
- Prazo final da Comissão:

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSC / PMN / PV)
1.
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
1.
2.
PTB
1.
PSOL 1
1.
________________________
Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2/2000-CN.

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes
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