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ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 179ª SESSÃO, DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, EM 5 DE OUTUBRO DE 2011
1.1 – ABERTURA
1.2 – ORDEM DO DIA
1.2.1 – Item 1
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador José
Sarney, que altera os arts. 46 e 56 da Constituição
Federal, para reduzir de dois para um o número de
suplentes de Senador; vedar a eleição de suplente
que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim, até
o segundo grau ou por adoção do titular e dá outras
providências. Usam da palavra os Senadores Vanessa Grazziotin, Pedro Simon, Eduardo Suplicy, Anibal
Diniz, Antonio Carlos Valadares e Pedro Taques, na
quinta e última sessão de discussão, em primeiro
turno, com apresentação da Emenda nº 4-PLEN. À
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
exame das emendas.................................................
1.2.2 – Item 2
Proposta de Emenda à Constituição nº 38,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que altera os arts. 28, 29 e 82 da Constituição Federal, para estabelecer mandato de cinco
anos para Presidente da República, Governador de
Estado e do Distrito Federal e Prefeitos e mudar a
data das respectivas posses. Usa da palavra o Senador Vicentinho Alves, na quinta e última sessão de
discussão, em primeiro turno, com apresentação da
Emenda nº 2-PLEN. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para exame da emenda...........
1.2.3 – Item 3
Proposta de Emenda à Constituição nº 42,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que acrescenta o § 3º ao art. 45 da
Constituição Federal para exigir que lei ou Emenda
Constitucional que altere o sistema eleitoral seja
aprovada em referendo para entrar em vigor. Não
houve oradores na quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno......................................
1.2.4 – Item 4
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
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2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime
especial de precatório até a data de 31 de dezembro
de 2012. Não houve oradores na quinta e última
sessão de discussão, em primeiro turno................
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – ATA DA 180ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 5 DE OUTUBRO DE 2011
2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Comunicação da Presidência
Destinação do tempo dos oradores do Período
do Expediente da presente sessão para comemorar
os 23 anos da promulgação da Constituição Federal
e a criação dos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins, nos termos dos Requerimentos nºs 388, 740
e 966, de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues, da
Senadora Angela Portela e de outros Senadores......
2.2.2 – Execução do Hino Nacional Brasileiro
2.2.3 – Oradores
Senador Mozarildo Cavalcanti......................
Senador Wilson Santiago.............................
Senador Alvaro Dias.....................................
Senador Pedro Taques..................................
Senador Geovani Borges..............................
Senador Vicentinho Alves.............................
Senadora Lídice da Mata..............................
Senador João Ribeiro...................................
Senadora Vanessa Grazziotin.......................
Senador Sérgio Souza..................................
Senador Randolfe Rodrigues........................
Senador Romero Jucá (art. 203 do Regimento
Interno) ..................................................................
Senador Flexa Ribeiro (art. 203 do Regimento
Interno)...................................................................
2.2.4 – Fala da Presidência (Senador José
Sarney)
2.2.5 – Suspensão da sessão às 16 horas e
30 minutos e reabertura às 16 horas e 32 minutos
2.2.6 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011,
de autoria do Senador Francisco Dornelles e outros
Senadores, que dispõe sobre royalties devidos em
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função da produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de
produção e sobre receita da União de comercialização dos mesmos bens, instituídos pela Lei 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, e sobre participação
especial devida sob o regime de concessão, instituído pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. .......
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2011,
de autoria do Senador Flexa Ribeiro, que susta a
aplicação da alínea a e do inciso I da alínea b do
item 19 da Seção I do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), na redação dada pela Resolução
nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, do Conselho
Monetário Nacional.................................................
2.2.7 – Pareceres
Nº 1.057, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 127, de 2011.
(Concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 47, de 2011)....................................
Nº 1.058, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 129, de 2011.
(Concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 48, de 2011)....................................
Nº 1.059, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 130, de 2011.
(Concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 49, de 2011)....................................
Nº 1.060, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 131, de 2011.
(Concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 50, de 2011)....................................
2.2.8 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Mesa, aos Projetos de
Resolução nºs 47 a 50, de 2011, apresentados como
conclusão dos pareceres lidos anteriormente. ..........
2.2.9 – Leitura de requerimentos
Nº 1.225, de 2011, de autoria do Senador Francisco Dornelles, solicitando a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010, e com o
Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011. ...............
Nº 1.226, de 2011, de autoria do Senador
Francisco Dornelles, solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 135, de 2010. ............................
2.2.10 – Ofício do Procurador-Geral da
República
Nº S/58, de 2011 (nº 1.284/2011, na origem),
indicando a Senhora Cláudia Maria de Freitas Chagas para compor o Conselho Nacional do Ministério
Público....................................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2011,
que dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7
de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades do
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médico-residente; e trata das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral (proveniente
da Medida Provisória nº 536, de 2011). Aprovado,
após Parecer nº 1.061, de 2011-PLEN, lido pelo Senador Romero Jucá (Relator ad hoc), tendo usado da
palavra os Senadores Demóstenes Torres, Romero
Jucá, Alvaro Dias, José Agripino, Aécio Neves, Paulo
Davim, Inácio Arruda, Humberto Costa, Wilson Santiago (Relator revisor), Aloysio Nunes Ferreira, Cyro
Miranda, Lúcia Vânia, Flexa Ribeiro, Marcelo Crivella,
Lindbergh Farias, Vanessa Grazziotin, Mário Couto e
Ricardo Ferraço. (Prejudicada a Medida Provisória nº
536, de 2011) (Votação nominal)................................
2.3.2 – Item 2
Medida Provisória nº 537, de 2011, que abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Defesa e da Integração Nacional, no valor global
de quinhentos milhões de reais, para os fins que
especifica. Aprovado o Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2011, apresentado como conclusão
do Parecer nº 1.062, de 2011-PLEN, proferido pelo
Senador Cyro Miranda, tendo usado da palavra os
Senadores Ana Rita, Lindbergh Farias, Randolfe
Rodrigues e Ricardo Ferraço..................................
Redação final do Projeto de Lei de Conversão
nº 27, de 2011 (Parecer nº 1.063, de 2011-CDIR).
Aprovada. À Câmara dos Deputados....................
2.3.3 – Item 3
Medida Provisória nº 538, de 2011, que autoriza
a prorrogação de contratos por tempo determinado
firmados com fundamento na alínea “g” do inciso VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
altera a Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010; e
dá outras providências. Aprovada, após Parecer nº
1.064, de 2011-PLEN, proferido pelo Senador Valdir
Raupp. À promulgação. (Votação nominal)................
2.3.4 – Item extrapauta (incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 1.228, de 2011,
lido e aprovado nesta oportunidade)
Projeto de Resolução nº 47, de 2011, que autoriza a República Federativa do Brasil a conceder
garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para
contratar operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América, cujos recursos
destinam-se ao Programa de Financiamento para a
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo. Aprovado..........
Redação final do Projeto de Resolução nº 47,
de 2011 (Parecer nº 1.065, de 2011-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.5 – Item extrapauta (incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 1.229, de 2011,
lido nesta oportunidade)
Projeto de Resolução nº 48, de 2011, que autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até cento e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Aprovado.......
Redação final do Projeto de Resolução nº
48, de 2011 (Parecer nº 1.066, de 2011-CDIR).
Aprovada. À promulgação.....................................
2.3.6 – Item extrapauta (incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 1.230, de 2011,
lido nesta oportunidade)
Projeto de Resolução nº 49, de 2011, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de até cento e sete milhões,
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares dos
Estados Unidos da América, junto ao Banco para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao
financiamento do Programa de Desenvolvimento do
Setor Água (Interáguas). Aprovado..............................
Redação final do Projeto de Resolução nº 49,
de 2011 (Parecer nº 1.067, de 2011-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.7 – Item extrapauta (incluído na pauta,
nos termos do Requerimento nº 1.231, de 2011,
lido nesta oportunidade)
Projeto de Resolução nº 50, de 2011, que
autoriza a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais (COPASA) contratar operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até cem milhões de euros, com
o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa de Despoluição da Bacia
do Rio Paraopeba. Aprovado.................................
Redação final do Projeto de Resolução nº
50, de 2011 (Parecer nº 1.068, de 2011-CDIR).
Aprovada. À promulgação.....................................
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 77 de 2011-Complementar (nº 87/2011-Complementar, na Casa
de origem), que altera dispositivos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá
outras providências. Aprovado com Emendas nºs
1 a 3-CAE, de redação, após Parecer nº 1.069, de
2011-PLEN, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, proferido pelo Senador José
Pimentel, tendo usado da palavra os Senadores
Marcelo Crivella, Demóstenes Torres, Antônio Carlos
Valadares, Randolfe Rodrigues, Alvaro Dias, Walter
Pinheiro, Aécio Neves, Gim Argello, Renan Calheiros, Rodrigo Rollemberg, Paulo Bauer, Ana Amélia,
Luiz Henrique, Armando Monteiro, José Agripino,
Ricardo Ferraço, Benedito de Lira, Waldemir Moka,
Ana Rita, Inácio Arruda, Sérgio Souza, Lúcia Vânia,
Vanessa Grazziotin, Delcídio do Amaral, Humberto
Costa, Cyro Miranda, Paulo Paim e Eduardo Suplicy.
(Votação nominal)...................................................
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Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 77, de 2011-Complementar (Parecer nº 1.070,
de 2011-CDIR). Aprovada. À sanção....................
2.3.9 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 1.225, de 2011, de autoria
do Senador Francisco Dornelles, solicitando a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado
nº 625, de 2011, com o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010, e com o Projeto de Lei do Senado
nº 448, de 2011. Aprovado....................................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR MAGNO MALTA, como Líder –
Críticas à atitude do jornalista Rafinha Bastos, integrante do programa CQC....................................
2.4.2 – Leitura de requerimento
Requerimento nº 1.233, de 2011, de autoria
do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando
autorização para desempenho de missão no exterior,
no período de 10 a 14 do corrente. Aprovado.......
2.4.3 – Comunicação
Da Liderança do DEM no Senado Federal, informando que, no período de 6 a 16 do corrente, o Senador
José Agripino responderá pela Liderança do referido
Partido. (Ofício nº 61/2011, de 5 do corrente)............
2.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR ARMANDO MONTEIRO – Defesa
de mudanças no ensino médio; e outro assunto....
SENADOR FRANCISCO DORNELLES,
como Líder – Considerações acerca das questões
jurídicas relacionadas à distribuição dos royalties
do petróleo. .........................................................
SENADOR GEOVANI BORGES – Registro da
realização, de 10 a 11 de novembro em Macapá, do
Encontro Estadual de Educação Quilombola, cujo lema
é “Terra, tradição e liberdade: uma história de vida’’..
SENADOR WALTER PINHEIRO – Satisfação
com a aprovação hoje do Projeto de lei nº 77, de
2011, que aperfeiçoa o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas...................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Registro
do falecimento de Steve Jobs, fundador da Apple,
ocorrido no dia de hoje. .........................................
SENADOR LINDBERGH FARIAS – Reflexão
sobre o desequilíbrio do pacto federativo brasileiro. .
SENADORA LÍDICE DA MATA – Registro da
visita ao Congresso Nacional de representantes de
organismos estaduais de políticas para mulheres;
e outro assunto. .....................................................
SENADOR PAULO PAIM – Apoio às reivindicações de profissionais de educação física e ferroviários; e outro assunto...........................................
2.4.5 – Pareceres
Nºs 1.071 a 1.086, de 2011, da Mesa do Senado Federal, sobre os Requerimentos nºs 834,
1.021, 1.022, 1.027, 1.028, 1.039, 1.041, 1.042,
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1.047, 1.056, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.102 e
1.107, de 2011, respectivamente...........................
2.4.6 – Comunicação da Presidência
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal,
dos Requerimentos nºs 834, 1.021, 1.022, 1.027,
1.028, 1.039, 1.041, 1.042, 1.047, 1.056, 1.070,
1.071, 1.072, 1.075, 1.102 e 1.107, de 2011, e
aprovação do Requerimento nº 1.154, de 2011.....
2.4.7 – Comunicações
Da Liderança do DEM no Senado Federal,
de substituição de membro na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle. (Ofício nº 59/2011, de 5 do corrente)...
Da Liderança do DEM no Senado Federal, de
substituição de membro nas Comissões de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, de Educação,
Cultura e Esporte, de Assuntos Econômicos, de
Agricultura e Reforma Agrária, e a de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. (Ofício nº 60/2011,
de 5 do corrente). ................................................
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal, de substituição
de membro na Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática. (Ofício nº
126/2011, de 5 do corrente)..................................
2.4.8 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 626, de 2011, de
autoria do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe sobre o
cultivo sustentável da cana-de-açucar em áreas alteradas e nos biomas Cerrado e Campos Gerais situados
na Amazônia Legal e dá outras providências.............
Projeto de Lei do Senado nº 627, de 2011,
de autoria do Senador Humberto Costa, que dispõe
sobre o serviço de guarda de valores e objetos em
cofres bancários.....................................................
Projeto de Lei do Senado nº 628, de 2011, de
autoria do Senador Paulo Paim, que dá nova redação ao art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro
de 1997, para dispor sobre os reflexos da extinção
do contrato de trabalho em face da aposentadoria
por tempo de contribuição......................................
Projeto de Lei do Senado nº 629, de 2011,
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Ata da 179ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 5 de outubro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mozarildo Cavalcanti e Pedro Taques
(Inicia-se a sessão às 12 horas e 10 minutos e encerra-se às 13 horas e 55 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB ‑
AP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Como tenho dito à Casa, essas sessões são
destinadas à discussão das Emendas à Constituição
que tratam da reforma política.
O Item 1...
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão dessas matérias. Após, serão levadas à Ordem
do Dia para votação.
A primeira diz respeito aos arts. 46 e 56, para reduzir de dois para um o número de suplentes de Senador e
vedar a reeleição de suplente que seja cônjuge, parente
consanguíneo ou afim até o segundo grau ou por adoção.
É o seguinte o item:
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37, DE 2011
(Reforma Política)
Quinta e última sessão de discussão, em
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 37, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, que altera
os arts. 46 e 56 da Constituição Federal, para
reduzir de dois para um o número de suplentes
de Senador; vedar a eleição de suplente que
seja cônjuge, parente consangüíneo ou afim,
até o segundo grau ou por adoção do titular e
dá outras providências.
Parecer sob nº 382, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Henrique, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foi apresentada a Emenda nº 3, de Plenário.
Sobre a mesa também a Emenda nº 4, de autoria do
Senador Romero Jucá, que altera dizendo que, se a
vacância do cargo decorrer de homicídio do titular, o
suplente será convocado para exercer o mandato pelo
período remanescente.
É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão. (Pausa.)
Há orador inscrito. Senador Lobão Filho. (Pausa.)
Não está presente.
A Senadora Vanessa permutou com o Senador
Lobão Filho.
Com a palavra a Senadora Vanessa.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem.
Sr. Presidente, eu fui relator de uma emenda
constitucional proposta pelo Senador Antonio Carlos
Valadares. É uma emenda constitucional que diz respeito à atividade dos jornalistas no Brasil. É uma emenda constitucional muito importante a nosso ver. Pode
ser que não seja para outros. Mas nós queríamos ter
o direito de discuti-la aqui, no plenário do Senado. É
uma questão de justiça. Se a maioria quiser rejeitá-la,
que rejeite, mas nós queremos ter o direito de ter a
nossa emenda constitucional, de autoria do Senador
Valadares, que eu tive a honra e a satisfação de ser
indicado relator, discutida. Todos os líderes já assinaram o pedido de que ela venha à discussão. Está tendo uma oportunidade... Eu não quero nem que entre
no meio da reforma política. Eu queria ter o direito de
que ela entrasse na Ordem do Dia para que a gente
pudesse discuti-la.
Eu faço esse apelo a V. Exª, que é um homem
de grande sensibilidade, homem das letras e do jornalismo do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Inácio Arruda, essa emenda, inclusive, nós tivemos oportunidade de anunciar a inclusão
e até foi pedido que retirasse, pelo Senador Antonio
Carlos Valadares, num dia em que não havia número. Mas ela já está incluída na nossa pauta e V. Exª é
testemunha das dificuldades que nós estamos tendo,
de tal modo que estamos fazendo essas sessões extraordinárias para discutir a pauta temática relativa à
reforma política.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.) –
Eu só queria que ela entrasse na Ordem do Dia para
que a gente vencesse essa etapa do debate, da discussão. Eu sei, evidentemente, que nós não vamos colocar uma emenda para perder. Nós só vamos colocá-la para votar, porque é a última sessão que permite
a votação, com o sentido de criar um clima favorável.
Mas eu queria que a gente pudesse colocá-la nessa
meta de vencer a etapa de debate.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido. Eu vou mandar incluí-la
na pauta normal dos nossos trabalhos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE.) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Antonio Carlos Valadares, com permissão da oradora, que já está na tribuna.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PC do
B – AM) – Não, perfeito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, com a permissão da Senadora, a Emenda é
a de nº 33, de 2009.
O requerimento que foi apresentado à Mesa
pede prioridade e também a dispensa dos interstícios
regimentais.
Então, caso realmente tenha essa possibilidade,
V. Exª poderia marcar um dia quando, dispensando os
trâmites regimentais, ela poderia ser votada continuadamente em um dia só, em uma tarde só.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito
obrigada, Presidente Sarney.
Cumprimento o Senador Valadares, o Senador
Inácio Arruda. Quero dizer que também compartilho
com eles da mesma preocupação. Sei da importância
desse outro projeto de emenda constitucional que está
relacionado com a profissão de jornalistas no Brasil.
Mas, nesse momento, Presidente José Sarney,
nós temos a oportunidade, como V. Exª mesmo disse,
em sessões extraordinárias, de debater com um tempo maior pontos, questões relativas à reforma política.
E V. Exª anunciou o Item nº 01 da pauta, o Projeto de Emenda Constitucional que tem como primeiro signatário V. Exª, Presidente desta Casa Senador
José Sarney, que altera os art. 46 e 56 da Constituição Federal, reduzindo de dois para um o número de
suplentes a Senador, assim como veda que suplentes
de candidatos ao Senado sejam cônjuges ou parentes, consangüíneos ou afins até o segundo grau ou
por adoção do titular.
Ou seja, também trata esse projeto de emenda
constitucional da possibilidade de o suplente de Senador ou de Senadora apenas vir substituir o Senador ou
a Senadora, o titular do mandato, e não mais sucedê-lo, como acontece hoje.
Em caso de afastamento definitivo do Parlamentar, do titular do cargo, ou da Parlamentar, dependendo
do período, deverá haver necessariamente eleições.
Eu quero dizer em relação a essa matéria, Sr. Presidente, que a considero da mais extrema relevância,
apesar de, nesse tema mais amplo de reforma política,
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todos a tratarem como uma questão a mais, como um
apêndice, e não como uma questão de principalidade.
Mas eu penso, Senador José Sarney, que, se nós
conseguirmos que essa emenda seja aprovada aqui e
na Câmara dos Deputados também, estaremos dando
um passo significativo, um passo importante, porque
diminuir de dois para um o número de suplentes, assim
como tratar da questão da substituição, da sucessão e
da impossibilidade, uma vez aprovada essa proposta,
essa medida, de que os suplentes sejam parentes, tenham uma ligação direta, por via de parentesco, com
o titular ou a titular do cargo será, sem dúvida alguma,
um avanço muito importante.
Penso também que não há maiores polêmicas
ou divergências em torno da matéria. Portanto, caso
não consigamos a aprovação de uma ampla reforma
política no Brasil, deveremos conseguir aprovar matérias como esta, o que seria uma boa sinalização do
Congresso Nacional, sobretudo do Senado Federal,
das Senadoras e dos Senadores para a sociedade
como um todo.
Sr. Presidente, além desse Item nº 1, temos na
pauta os Itens nºs 2 e 3, que tratam da reforma política, respectivamente, Projetos de Emenda à Constituição nº 38 e 42.
Uma delas trata da data, altera os arts. 28, 29 e
82 da Constituição Federal para diminuir o mandato
de Chefes do Poder Executivo – Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos –, ampliar
esse mandato de quatro para cinco anos, impedindo a
reeleição. E também trata da data da posse, que hoje
é o dia 1º de janeiro para todos os titulares do Poder
Executivo. A proposta passa a Presidência da República para o dia 15 de janeiro, e Governadores de Estados, do Distrito Federal e Prefeitos para 10 de janeiro.
O terceiro item, Sr. Presidente, trata exatamente de emenda à Constituição – também tendo V. Exª
como primeiro signatário – que acrescenta § 3º ao
art. 42 da Constituição Federal, determinando que,
uma vez aprovada uma reforma eleitoral e, sobretudo,
um novo sistema eleitoral, esse sistema seja posto e
analisado em um referendo que deverá ser convocado
imediatamente.
Sr. Presidente, volto a repetir: das três matérias
em pauta, não há grandes polêmicas, não há grandes
divergências. Nenhum de nós ou, tenho certeza, a
grande maioria... E foi assim não só na Comissão Especial da Reforma Política, de que tive a felicidade de
participar como integrante, mas também na Comissão
de Constituição e Justiça, onde não se apresentaram
grandes polêmicas e divergências, primeiro em relação
ao número de suplentes e à impossibilidade de parentes participarem como suplentes, e quanto à questão
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de regulamentar da melhor forma e diferenciar o que
é sucessão e o que é substituição de um Senador ou
de uma Senadora.
Não há polêmica também em relação à data de
posse. Entretanto, a reeleição é um assunto polêmico.
Quero dizer que, de minha parte, tenho opinião
contrária à reeleição. Entretanto entendo, como entenderam os membros da Comissão Especial da Reforma
Política, que, se não se permite mais a reeleição, deveríamos, no mínimo, ampliar os mandatos dos Chefes ou das Chefes do Poder Executivo, e assim traz a
medida provisória.
Gostaria, Sr. Presidente, de aproveitar este momento para falar da reforma política como um todo.
Primeiro, seria importante que fizéssemos, efetivamente, uma reforma política no Brasil. Nós perseguimos esse ponto, perseguimos esse objetivo há alguns
anos. Pelo menos nos doze últimos anos, período em
que fiquei na Câmara dos Deputados, ao encerramento de cada eleição o tema voltava à pauta, voltava ao
debate. E, nesses últimos anos pelo menos, nós não
conseguimos avançar muito, de forma significativa, na
aprovação de uma reforma política. Todas elas foram
transformadas em meras reformas eleitorais. Algumas
delas, como a última, Senador Simon – a quem agradeço por ter permutado comigo –, não apenas apelidada de reforma eleitoral, mas de minirreforma eleitoral,
uma pequena reforma eleitoral.
Penso que seria importante que a sociedade como
um todo e não apenas os políticos, aqueles detentores
de mandato – porque políticos são todos e todas no
Brasil, o cidadão é essencialmente um ser político –,
fizesse uma análise acerca do sistema eleitoral vigente no Brasil. E uma análise crítica, porque a política
interfere na vida de cada um: o preço do feijão, a universidade gratuita, o ensino e a saúde de qualidade,
tudo isso depende de decisões políticas. Então, todo
ser humano, por natureza, é um ser político.
Precisaríamos, como precisamos, envolver a
sociedade neste debate. Não é fácil, porque não é
um tema que sensibiliza a sociedade, que enxerga na
questão política, no tema de reforma política quase
que um tema exclusivo daqueles detentores de mandato ou que têm uma militância política mais efetiva,
com filiação partidária.
Eu digo isto, da necessidade de envolver a população, porque é exatamente o sistema político que
reflete as decisões políticas. E eu, particularmente, sou
muito crítica do sistema político vigente no Brasil – há
muito tempo, é bom que se diga.
É um sistema que não tem comparativo no mundo, porque aqui as pessoas, as eleitoras, os eleitores
votam em um candidato, mas, para que um candidato
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se eleja, o partido ou a coligação tem que alcançar um
tal de cociente eleitoral, e muitos não compreendem por
que aquela ou aquele em que ele votou, que foi muito
bem votado, não se elegeu. É exatamente por conta
do cociente. Mas, enfim, dando a possibilidade de o
eleitor votar na pessoa nós tornamos a política brasileira extremamente personalista, colocamos as questões pessoais acima e adiante das questões políticas
mais gerais, dos programas políticos que orientam ou
que devam orientar a conduta de cada um de nós que
aqui estamos e aqui chegamos porque formos eleitos
em nossos Estados, nas unidades da federação que
aqui representamos.
Então, creio que um dos pontos fundamentais que
ainda não estão em debate nessas sessões extraordinárias de agora seria aproveitarmos a oportunidade e
fazermos efetivamente uma reforma política profunda,
que mudasse o sistema eleitoral. E qual foi a proposta apresentada pelo Relator da Comissão Especial
na Câmara? Uma proposta que garante um sistema
misto, porque muitos dizem que a cultura brasileira do
eleitor ou da eleitora é votar na pessoa, na Maria, no
José, na Regina, não João e não nos partidos políticos.
Pois essa cultura nós precisamos mudar. O escolhido tem que ser o programa, tem que ser a orientação
política, econômica, social que determinada agremiação política queira dar para aquele país ou para aquele
Estado. Esta seria a principal. E nós nada mais somos
do que representantes dessas idéias que seriam muito maiores. Deveríamos iniciar por isso, fazendo isso.
Mas, como não temos a cultura, como muitos dizem,
o Brasil não tem essa cultura, há muitos anos vota
em pessoas, vamos iniciar com o sistema misto, então, Senador Valadares. Um sistema em que tenha a
população ainda a oportunidade de votar diretamente
em um candidato com o voto e votar na lista partidária.
Acho que seria um bom começo para iniciarmos
a mudança de cultura que considero fundamental, essencial para a consolidação da democracia e para o
avanço político no Brasil.
Um outro tema polêmico é que não ainda está,
mas que eu considero fundamental e talvez esses dois
temas sendo os principais prejudiquem a aprovação
da política como um todo.
O segundo tema que eu entendo fundamental
é exatamente o financiamento público e exclusivo de
campanha, para deixar o capital financeiro, econômico
bem distante da política, bem distante, bem distante!
Eu acho
Acho que isso seria fundamental. Ou então acharmos uma forma de que as empresas privadas, pessoas físicas ou jurídicas contribuam, mas que essa
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contribuição vá para um fundo, e que esse fundo seja
dividido entre os candidatos.
Como nós vemos, Sr. Presidente – e eu já vou
concluir –, a reforma política é algo complexo e difícil de
ser aprovado nas duas Casas, uma com 81 membros,
outra com 503, de partidos diferentes, de ideologias
diferentes; as divergências vêm dentro de um mesmo
partido; dentro de um mesmo partido vemos bancadas
divididas. Mas, enfim, hoje aqui estamos discutindo
parte das propostas relacionadas a reforma política.
Sou muito simpática a ela e penso que todos devemos
fazer um grande esforço para aprovar, sobretudo, a proposta que trata da suplência de Senadores. Tenho lido
e compartilho com as críticas que a imprensa vez ou
outra divulga em suas páginas ou telejornais, críticas
de que não é possível, Senador Aloysio, que tantos
suplentes de Senadores assumam por tanto tempo
este cargo que aqui está.
É exatamente com este objetivo de tratar de forma
diferenciada o que é substituição de sucessão, impondo limites a quem pode, quem tem condições legais de
ser suplente de Senador ou Senadora e estabelecendo a diminuição dos candidatos. Não é uma proposta
polêmica; depende mais das Srªs e Srs. Senadores do
que da Câmara dos Deputados. Poderíamos, Senador
Valadares, quem sabe, apartar essa proposta, uma proposta simples do conteúdo mais geral das propostas de
reforma política de tal sorte que pudéssemos aprovar.
Por fim, Sr. Presidente, eu não poderia deixar
esta tribuna sem levantar outro aspecto que considero
importante – e levanto junto com minha grande preocupação: a partir de uma grande movimentação que
existe hoje no Parlamento brasileiro, a de se aprovar
uma de todas as propostas, que é exatamente a proibição de coligações. Seria não apenas uma injustiça
a muitos partidos, mas também um golpe profundo
na democracia caso essa proposta fosse aprovada de
forma isolada, Senador João Durval.
Afinal de contas, a democracia prevê liberdade
ampla, e essa liberdade diz respeito à possibilidade
de os partidos se unirem em determinados momentos
para, juntos e assim mais fortalecidos, concorrerem a
determinadas disputas eleitorais. Não apenas eu, mas
também o meu Partido – agora concluo mesmo, Presidente Mozarildo – o PC do B, vemos a possibilidade
do fim das coligações com muita preocupação. Digo
que olhamos não apenas pelos olhos do nosso Partido, que, apesar de ser o partido mais antigo do Brasil, ainda é, do ponto de vista institucional, um partido
pequeno; não somos um grande partido.
Portanto, temos tradição de atuar de forma coligada. Mas para além do PC do B, nós encaramos essa
proposta – aqui está o Senador Inácio Arruda, que é
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membro da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Líder do meu Partido, que muito tem lutado na
CCJ para que essa proposta não vingue, porque seria, efetivamente, um golpe não no partido “A” ou “B”,
mas seria um golpe profundo na democracia e muito
lutamos para que seja amadurecida.
Muito obrigada, Presidente Mozarildo.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pelo menos a quarta e a quinta reunião saíram, ontem e hoje, porque na primeira,
na segunda e na terceira não houve quorum. Então,
estamos aqui na última sessão para debater a importante matéria da reforma política. Não sei se V. Exª
pode me informar como está a reunião da Comissão
da Câmara dos Deputados, onde eles também estão
discutindo a matéria. O relator, do PT, confiava que o
Lula estaria lá dando cobertura total, mas, depois de
uma reunião do Presidente com os partidos políticos,
ele voltou atrás e disse que ia esperar para se manifestar, porque ainda não tinha um apoio certo, determinado sobre essa matéria.
Quanto aos projetos de hoje, não tem o que
discutir.
Acho que o Presidente Sarney foi muito competente. Vai ser aprovado por unanimidade.
Reduzir de dois suplentes para um, uma emenda dizendo que suplente não pode ser pai, mãe, filho,
namorada, irmão ou coisa que o valha e a emenda
do chefão da Comissão, que é o Presidente Dornelles, terminando com aquela história de o Senador se
candidatar a Governador e assumir o suplente... Não
assume mais. Então, não vai ter mais aquela história
de assumir o suplente que, cheio de dinheiro, bancou
para eleger o Senador que, dois anos depois, foi eleito Prefeito.
Que bom se tudo fosse assim! Que bom se toda
reforma política fosse tão tranquila como esta! Tranquila para nós, porque tem gente que não está gostando.
Tem muito filho, muito parente que não está gostando.
A outra é profunda, uma reforma emocionante.
Eu até hoje não entendo como os constituintes tiveram
a genialidade de colocar a posse dos Governadores
e do Presidente em 1º de janeiro. É uma atitude pelo
menos inédita. Eu não me lembro de Constituição, no
mundo, em qualquer momento, nem de clube de fu-
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tebol, que estabeleça que a Presidência assume em
1º de janeiro. Eu nunca vi! A única coisa que eu vi no
dia 1º de janeiro foi, naquela época dos bailes de réveillon, dar posse para a rainha. A rainha era coroada
nos bailes de réveillon, no dia 1º de janeiro. Disso eu
me lembro. Fora isso, só os constituintes tiveram essa
genialidade. No mesmo dia, dia 1º, Governador... Isso
nós estamos reformando. Vai ser unanimidade. Uma
coisa muito profunda, muito significativa.
Outra coisa, esta positiva, do Senador Dornelles,
é que vamos para o referendo. Correto. A melhor coisa
é nós levarmos as decisões aqui para o povo. Eu sou
totalmente favorável a referendo e totalmente favorável
a plebiscito. Sempre defendi.
Eu acho que as manifestações populares, como
existem em vários países, em que inclusive determinadas moções são levadas à opinião pública, são muito
importantes, embora a última vez em que fizemos isso
foi um fracasso total para mim, que foi na questão do
parlamentarismo. Tínhamos certeza de que ia passar
o parlamentarismo e eu paguei os meus pecados. Fui
um dos coordenadores que lideraram a campanha
do impeachment, em que cassamos o mandato do
Presidente. Mas, depois, na hora do plebiscito, o que
nos levou a perder o parlamentarismo foi a frase que
os presidencialistas usavam: “se é bom, ele fica; se é
ruim, a gente tira”. Só saiu um em toda a vida, que foi
o Collor, mas parecia que aquilo era rotina, que era
a coisa mais normal do mundo. E o impeachment do
Collor ajudou a derrubar o parlamentarismo.
Sr. Presidente, hoje, terminamos de votar na comissão uma matéria que é mais polêmica que essa,
que é permitir coligação partidária só para eleição
majoritária. Eu acho essa matéria que foi votada lá
muito importante. O ilustre Líder do Partido Socialista
e o ilustre Líder do PCdoB me deram a gota d’água
para votar favorável, quando eles me garantiram que
o PCdoB não tem problema e que o Partido Socialista
não tem problema. Esse era o medo que eu tinha. Vamos reconhecer a dignidade, a seriedade e a correção
do PCdoB e a dignidade, a seriedade e a correção do
Partido Socialista. No momento em que o Senador
Arruda disse “Fique tranquilo que o PCdoB não tem
problema”, no momento em que o Senador Valadares
disse “Fique tranquilo que o Partido Socialista não tem
problema”, eu estou tranquilo. O resto, que se dane!
Eu não posso me lembrar o nosso Presidente
Tancredo... Coisas interessantes. Nossas discussões.
Naqueles espaços da organização do governo, tive
convívio, amizade e discussões muito grandes com
ele, não para composição de governo, pois nem ele me
pediu palpite, nem eu entendia nada, mas sobre como
fazer, como íamos levar. Aí, ele me fez uma pergunta,
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de supetão, que eu não entendi: “Pedro, o que acha da
sublegenda?”. Eu disse: “Como é que é?”. Ele disse:
“O que você acha da sublegenda?”. Eu disse: “Olha,
Dr. Tancredo, eu acho uma loucura”. Essa sublegenda
que criaram aqui foi um escândalo.
Como o PSD, a Arena estava se decompondo,
não conseguiam mais manter as brigas internas, a
forma que eles encontraram foi a sublegenda. Então,
o antigo PSD dava um membro, a antiga UDN dava
outro membro, o antigo PDC ou PRP, sei lá o quê,
dava outro membro. Os três se reuniam e somavam.
Eu disse: eu acho um escândalo. Pois ele riu e disse:
“Pois eu não acho”.
O Dr. Tancredo disse que para ele a sublegenda
era a supremacia da democracia e deu como exemplo
o Uruguai. Disse: “Você reparou, Simon, que no Brasil,
na eleição para presidente da República, a gente faz
uma luta, mas vai lá um grupinho, se reúne e escolhe
um candidato a Presidente como foi com Juscelino?
Foi uma briga no PSD. Os donos do partido queriam o
Nereu Ramos, a novidade do partido queria o Juscelino e ganhou o Juscelino. Do outro lado, o JK parece
que nem queria ganhar a eleição e trouxeram um tal
de Lott. E toda a campanha foi feita em torno de dois
nomes que foram escolhidos. Todo o Brasil era obrigado a escolher entre os dois”. No Uruguai, ele dizia:
“No Uruguai, não. No Uruguai, cada partido debate,
as minorias discutem e as minorias têm o direito de
apresentar candidato inclusive. Um partido pode ter
três candidatos e aí o povo vai escolher”.
O povo não vai escolher a ditadura do partido da
maioria, do MDB. Se tivesse uma disposição, nós iríamos debater as diversas forças do MDB. No PSDB,
estaria lá, na eleição passada, o Serra de candidato
de um lado e o Governador de Minas Gerais, o Aécio,
candidato de outro lado.
Eu nunca tinha pensado nisso, mas achei uma
forma interessante. E achei que o Dr. Tancredo tinha
razão. Realmente era uma expressão da democracia.
O povo ia votar entre as grandes figuras naquele que
ele quisesse.
Eu não creio que a votação que nós tivemos lá
passe na Câmara. Tenho medo. E como diz o Senador Valadares, na Câmara, a maioria dos Deputados
foi eleita na base das coligações e a maioria provavelmente não aceita a tese que nós estamos votando
aqui. Seria uma pena. Eu defendo...
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador, V. Exª permite o aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
lhe darei.
Eu defendo o fim da coligação partidária, a não
ser para as eleições majoritárias.
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E eu não aceito o PMDB com a tese de transformar as eleições para Deputado em majoritária.
Já imaginou, Senador, no Ceará, 22 Deputados
Federais, com 22 candidatos a eleição majoritária?
É uma loucura! Não sei como vai terminar uma coisa
dessas.
Até fiz a proposta de que o partido faria a lista.
Na eleição, o eleitor vota na lista, vota no partido: eu
quero a lista do PMDB ou quero a lista do PT; eu quero a lista não sei o quê. E há um segundo voto: dentro
da lista, ele vai votar no candidato que ele quiser. Em
vez de só votar na lista, que ficaria com os donos do
partido, para que escolhessem, não: escolhe, mas não
é o primeiro, o segundo, o terceiro. No segundo voto,
se eu votei no PMDB, a minha lista é do PMDB. Lá na
fila dos candidatos a Deputado Federal, vou escolher o
meu candidato. Aí é discutível, mas escolher só como
quer o PMDB, a lista feita pela direção do Partido... Que
bom que um dia vamos chegar a isso, mas não temos
seriedade suficiente para permitir isso.
A outra é o PT. Na Constituinte, imaginem, o PT
não quis votar; a Constituição não foi votada pelo PT.
Ele não esteve lá na hora da votação. Imaginem se
votássemos, naquela época, o que o PT quer agora,
que é votar na legenda? Vota-se na legenda e a lista
é daquele partido, daquela legenda. O PT iria berrar,
porque nunca teria se constituído como partido.
Mas agora o PT está nadando em alegria. As
pesquisas dão PT em primeiro lugar, com 30, não sei
quantos por cento. Então, o PT quer que o voto seja majoritário. Vota-se no PT e depois a lista é aquela do PT.
Não dá para fazer isso, porque isso é a ditadura
do grande partido. O ideal, na minha opinião, repito,
seria o voto distrital. Não é à toa que existe na maioria dos partidos do mundo o voto distrital e na maioria
dos países do mundo moderno ele funciona. Eu acho
que seria o ideal.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) –
Senador Pedro Simon, V. Exª manifesta a sua preocupação, o seu desejo de que o Senado pudesse votar a
reforma política. Eu queria dizer a V. Exª que o Senador
Eunício Oliveira terminou hoje, na Comissão de Justiça, a votação de todos os projetos examinados pela
Comissão de Reforma Política. Atuou com muita competência, com muita firmeza, de modo que o trabalho
feito pela Comissão de Reforma Política foi convalidado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, hoje presidida pelo Senador Eunício Oliveira. De
modo que eu diria a V. Exª que vou fazer um apelo ao
Senador José Sarney para que, no momento em que
ele considerar importante, convoque algumas sessões
extraordinárias dedicadas exclusivamente ao exame e
à votação da reforma política. O Senado, pelo menos,
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tem que dar uma resposta à sociedade que votou a
reforma política, mesmo que a Câmara dos Deputados
possa modificar ou possa aprovar. Mas, o importante
é o Senado dar uma resposta à sociedade que votou
aqui a reforma política. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Recebo com muito respeito a manifestação de V. Exª.
Eu tinha feito isso no meu discurso de ontem. Mas, o
meu pronunciamento não tem 10% do valor do seu
pronunciamento. V. Exª dizer que vai procurar o Presidente Sarney para fazer isso que V. Exª está dizendo
é muito importante.
Vou falar cá entre nós: se a votação dessa matéria for feita em reuniões que nem esta, não vai ficar
bem para nós, porque o que a imprensa vai publicar
é que não levamos a sério; que foi feita uma matéria,
o seu trabalho foi muito importante, mas o contexto, o
conjunto do Senado não levou a sério.
Então, V. Exª dizer que fizéssemos um rolo compressor de um grande debate, de uma grande discussão, de uma grande participação do contexto, até para
que a sociedade visse que estamos fazendo isso, acho
que é o mínimo que podemos fazer.
Felicito V. Exª. Como presidente da Comissão,
V. Exª teve uma atuação muito importante. Só V. Exª
mesmo. Quando começou a fazer o trabalho, não me
passava pela cabeça; eu achava que ia ficar no primeiro, ia ser um debate, não sei o quê, não ia acontecer, não ia resolver nunca. Quando vi, V. Exª estava
lá, estava aberta a discussão. Aliás, para V. Exª e para
o Presidente da Comissão de Justiça, tenho que tirar
o chapéu para os dois. Está abeta a discussão, fala e
fala; vamos colocar em votação. E está sendo levado a
sério, e está tendo contexto certo. Não é o ideal, mas
está tendo um contexto. Agora, quando V. Exª diz que,
na hora de votar, antes de votar, seja feito esse esforço de debate e de discussão, V. Exª está salvando o
Senado e salvando a reforma.
Meus cumprimentos.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) –
Senador Pedro Simon, para aproveitar a oportunidade da sua fala tão brilhante, V. Exª que é o histórico
do nosso PMDB, que coloca as coisas sempre com
muita verdade, com muita clareza, quero homenagear
também o Presidente da comissão criada para a análise da reforma política, Senador Dornelles, que, com
esse seu jeito manso, carinhoso e firme, conduziu até
à comissão todas as matérias em forma de PEC ou
de PLS. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania termina hoje, nesta manhã –acabamos de votar
–, a última matéria referida por V. Exª, a questão das
coligações partidárias, que era uma preocupação de
todos nós. Ali, pela maioria absoluta dos votos e com a
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presença maciça dos Senadores que compõem aquela CCJ, aprovamos lá a última matéria. V. Exª vem ao
plenário, o Senador Dornelles faz um requerimento ao
Presidente Mozarildo Cavalcanti para que encaminhe
ao Presidente desta Casa, Senador Sarney, a preocupação de todos nós de cumprir o papel que temos
diante das responsabilidades com o povo brasileiro de
fazer uma reforma política de profundidade. Os que não
acreditam que é possível fazer-se uma reforma política,
aqueles que acham que nós devemos deixar sempre
como está porque mudar, mexer, pode criar algum tipo
de problema não têm o nosso apoio. Por isso, quero
parabenizar V. Exª pelo brilhante pronunciamento que
fez hoje na comissão – e o reafirma aqui no Plenário
do Senado –, parabenizando o Senador Dornelles, que
conduziu tão bem essa comissão, e, obviamente, agradecendo, na data em que se comemoram 23 anos da
nossa Constituição brasileira, a Constituição Cidadã,
que V. Exª ajudou a construir junto com o nosso saudoso Ulysses Guimarães, aproveito esta oportunidade
para dizer que me sinto muito feliz pelo dever cumprido
como Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. E agradeço também a todos os senhores
que compõem aquela Comissão, aqui a meu lado, o Senador Aloysio Nunes, o Senador Dornelles, o Senador
Aníbal, o Senador Crivella, o Senador Pedro Taques e
tantos outros companheiros que compõem a Comissão
de Constituição e Justiça. Quero deixar aqui registrado
o meu agradecimento, porque em todas elas tivemos
quórum para debater, discutir, votar, aprovar ou rejeitar
as matérias que foram encaminhadas àquela CCJ. Da
nossa parte, dever cumprido, Senador Pedro Simon.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço muito o aparte de V. Exª, mas, de modo muito especial, agradeço a referência que V. Exª terminou
de fazer. Eu não me dava conta, foi exatamente hoje,
5 de outubro, um dos dias mais magníficos da história deste Congresso Nacional, quando foi promulgada
a Constituição; a figura do Dr. Ulysses levantando a
Constituição, a Constituição Cidadã.
Eu não fui Constituinte. Deus me castigou. Sou
parlamentar há sessenta anos; na hora da Constituinte,
eu era Governador do Rio Grande do Sul, com uma
raiva danada porque queria estar aqui. Sexta, sábado
e domingo, eu vinha para cá, ia à casa do Dr. Ulysses, inclusive, e participava da discussão toda como
se estivesse aqui.
Foi realmente um dia muito bonito. Foi difícil. O
Dr. Tancredo. Eu olho para V. Exª e fico sempre com
medo, porque sobrinho do Tancredo e sobrinho-neto
do Dr. Getúlio Vargas, imaginem a força desse homem! Imaginem a mistura do sangue de Getúlio com
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o sangue do Tancredo, a capacidade de um com a
capacidade do outro, está aí. Só que V. Exª ainda é
mais perfeito, é um silêncio mais decisivo, e fala na
hora em que deve falar.
A Constituição foi um momento muito importante.
A vida dá muitas voltas. Na Constituinte, a nossa ansiedade, que até hoje é a de V. Exª, era os direitos individuais. Foi uma ânsia, porque para nós, ali, o
fundamental era garantir o direito individual, o direito
da defesa, contra a violência e o arbítrio da União. E
eu era um fanático nesse sentido. Hoje eu vejo que a
vida dá volta. Hoje até, de certa forma, continuo com
as mesmas ideias, a mesma luta, a mesma garra, mas
tem alguma coisa que temos que mexer. Por exemplo, o Supremo Tribunal impediu uma lei votada pelo
Congresso Nacional de que nos últimos dias de uma
eleição não pode ter pesquisa. Está provado hoje, está
provado que em muitos lugares a pesquisa decide eleição, e pesquisas de má-fé, não estou falando dessas
pesquisas responsáveis, compreensíveis, não. Estou
falando daquelas de má-fé, daquelas que são feitas
às vezes pela única rádio que tem no Município e que
é dona de tudo e faz a pesquisa e decide. Então nós
apresentamos um projeto de lei. Não pode. Se não
me engano, são 15 ou 30 dias. Não pode. O Supremo
derrubou: “Não, mas é cláusula pétrea. O direito é o
direito de verdade e a pesquisa tem que ser feita até
a boca de urna”.
Então eu felicito aquela Constituinte. Eu acho que
foi um momento muito importante. O velho Ulysses e
aquela equipe fantástica. O Covas. O Covas, para mim,
é uma das pessoas por quem tenho mais carinho, mais
respeito, mais admiração em toda a minha vida, mas
o Covas cometeu um erro: se não é o Covas, passava
o parlamentarismo. Nós tínhamos conseguido quatro
anos com o parlamentarismo; perdão, cinco anos com
o parlamentarismo. O Sarney concordava em abrir mão
de um ano com o parlamentarismo.
Teve uma reunião de todos os governadores do
MDB, e eram todos da seção de Sergipe. Está ali, o
único que está ali é o Valadares, era a ovelha negra,
que não era nossa, não era do MDB, e na reunião dos
governadores no Rio eu defendi o seguinte – até eu
saí mal no Rio Grande do Sul, as manchetes no Rio
Grande do Sul me desmoralizaram: Simon defende
oitos anos para Sarney.
O que eu disse que, para mim, com parlamentarismo, não me importava o tempo do presidente. Na
França, eram oito anos; o de Gaulle era oito anos. É
indiferente.
Esse foi um dos erros que nós cometemos ali. O
outro foi a medida provisória. A medida provisória foi
feita com o parlamentarismo. Caiu o parlamentarismo e
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não caiu a medida provisória. Eu vim aqui, virei, briguei.
A medida provisória, caindo o parlamentarismo... Mas
já foi votada, era emenda de redação. Porque a medida
provisória era da essência do parlamentarismo. Caiu
o parlamentarismo, caiu a medida provisória. Eu dizia
para o Jobim: “Mas Jobim, é emenda de redação!” E
os caras não tiveram coragem.
Mas foi um grande dia, Sr. Presidente. Até vejo V.
Exª presidindo a sessão na hora em que estamos falando na Constituinte, no seu aniversário. É um momento
histórico. Ninguém melhor do que V. Exª para lembrar
a figura do Dr. Ulysses, que presidiu a Constituinte.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Pedro Simon, V. Exª nos deu uma
aula de história e de Ciência Política. Muito obrigado
pela comparação que muito me honra.
Passo a palavra a S. Exª o Senador Eduardo
Suplicy.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Senador Pedro Taques, querido Senador Pedro Simon,
que, com sua experiência, nos brinda com uma análise
tão significativa e historicamente importante para que
aperfeiçoemos o sistema de eleições em nosso País,
consubstanciado na reforma política, quero aqui transmitir alguns pontos que avalio importantes, Senador
Anibal Diniz, para nós do Partido dos Trabalhadores.
No que diz respeito à questão da eleição de suplentes de Senadores, acho muito positiva essa iniciativa de se vetar a eleição de suplente de Senador
que seja cônjuge, parente consanguíneo ou afim do
titular, até o segundo grau ou por adoção. Estou de pleno acordo com essa proposição que nós vamos votar.
Quanto à questão da redução do número de
suplentes para um, acho positivo, assim como acho
positivo que haja a proibição de eleição de suplente,
cônjuge ou parente consanguíneo, conforme mencionei.
Também avalio que seria ideal que tivéssemos apenas
Senadores eleitos diretamente pelo povo.
Desde quando aqui cheguei, apresentei algumas proposições. Primeiro, um projeto de lei, mas,
depois, tendo verificado que precisaria ser por proposta de emenda à Constituição, apresentei proposição
no sentido de que, quando os eleitores elegerem um
Senador, também elejam qual o primeiro e o segundo
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suplente, dentre até três ou quatro nomes indicados
pelas coligações ou partidos.
A proposta apresentada pela proposição de iniciativa do Presidente José Sarney, examinada e aprovada pela Comissão de Reforma Política, presidida pelo
Senador Francisco Dornelles, estabelece:
III – mantém a convocação do suplente
em caso de afastamento temporário ou definitivo do titular, mas na hipótese de vaga determina a realização de nova eleição, na seguinte
conformidade:
a) se a vaga ocorrer até cento e vinte dias
das próximas eleições gerais, sejam municipais
ou federais e estaduais, o novo Senador será
eleito em pleito simultâneo a essas eleições;
b) se a vaga ocorrer dentro de cento e
vinte dias das próximas eleições gerais, sejam
municipais ou federais e estaduais, o novo
Senador será eleito em pleito simultâneo às
eleições gerais subsequentes;
Eu acho que isso é interessante, na medida em
que se caminha na direção de haver Senadores que
substituirão os titulares, mas que também serão eleitos pelo povo. Então, quanto mais avançarmos nessa
direção, acho positivo, assim como também considero importante que não haja convocação de suplente
durante os períodos de recesso do Poder Legislativo.
No que diz respeito à questão do mandato de
cinco anos e da coincidência de mandatos entre os
níveis federal, estadual e municipal, aqui expresso minha opinião favorável à continuação de mandatos de
quatro anos. Eu acho que quatro anos é um período
razoavelmente significativo para que aquela pessoa ou
os partidos que tenham propósitos muito claros sobre
o que fazer coloquem em prática esses propósitos ao
longo de quatro anos. E, obviamente, se o seu mandato
for muito positivo no sistema atual, que permite uma
reeleição, essa pessoa e o partido poderão disputar
ou, mesmo se a gestão for muito positiva, alguém que
faça parte daquela equipe terá condições de ser eleito
para dar continuidade aos propósitos. Por isso, avalio
que quatro anos é um tempo adequado de gestão.
Por outro lado, avalio que será positivo ‑ neste
ponto, concordo com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que é do meu Estado também ‑ que continuemos a
ter eleições a cada dois anos, ora para o nível federal
e estadual, ora para o nível municipal.
Parece que a prática do exercício da democracia
das eleições a cada dois anos é algo muito saudável
para o Brasil, para nós brasileiros. Acho que também
há vantagens em se distinguir ora a ênfase a um nível federal ou estadual, ora a ênfase a um nível local.
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Nesse sentido, estou de acordo com V. Exª – há pouco,
estávamos dialogando a respeito. Então, quero aqui
expressar esse meu sentimento.
Acho também positiva a proposta de emenda à
Constituição que coloca que, para entrar em vigor a lei
ou emenda à Constituição que altera o sistema eleitoral,
estabelecido por aprovação do Congresso Nacional,
esse seja aprovado previamente em referendo. Acho
isso muito positivo. Portanto, estou de acordo.
No que diz respeito a outros itens da reforma
política, expresso aqui minha opinião favorável a que
tenhamos o financiamento público de campanha. Caso
prevaleça também, lado a lado do financiamento público, a possibilidade de contribuições de pessoas
físicas e jurídicas, então, que essas sejam limitadas,
em seu respectivo montante, a cada contribuinte, pessoa física ou jurídica, individualmente, mas com uma
característica, qual seja: a transparência, em tempo
real, das contribuições públicas de pessoas físicas ou
jurídicas. Portanto, que cada candidato, cada partido
político registre, no seu respectivo sítio eletrônico, a
respectiva contribuição, de tal maneira que, quando
chegar, digamos, o dia 30 de setembro, véspera do
primeiro domingo de outubro, conforme a tradição de
nosso calendário eleitoral, os eleitores já saberão, tomarão conhecimento de todas as contribuições feitas
para aquele candidato e também para o respectivo
partido político.
Esse foi o procedimento que adotei quando, em
2006, fui candidato ao Senado, pela última vez, ocasião em que tive 8.986.807 votos, que corresponderam
a 48% dos votos no Estado de São Paulo e a 51,3%
dos votos no Município de São Paulo.
Assim, Sr. Presidente, eu espero que possamos
avançar significativamente no aperfeiçoamento do sistema político e eleitoral brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Eduardo Suplicy, parabéns pela vossa fala!
Eu quero cumprimentar os alunos de vários cursos
da Universidade privada Nove de Julho que se encontram aqui presentes. Muito obrigado pela presença. (Palmas.) A presença dos senhores e das senhoras honra
esta Casa. Muito obrigado pela presença. (Palmas.)
Passo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio
Senado, Senador Aloysio Nunes, estou sentindo que
tive que atravessar a sua frente, mas foi por uma ordem
de inscrição, e eu peço a sua autorização, por favor.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Senador Anibal,
V. Exª, evidentemente, está plenamente no seu direito
e na ordem regimental das inscrições. É que eu estava
inscrito para discutir o item seguinte e sinto não poder
ficar no plenário para assistir a seu pronunciamento,
porque eu devo ir agora para ter uma entrevista com o
Presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente,
tenho que sair do plenário.
Um abraço aos alunos da Uninove! (Palmas.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, a iniciativa do Presidente José Sarney em fazer
um conjunto de sessões extraordinárias, exclusivas para
a discussão da reforma política, é algo que considero
da máxima importância, exatamente porque as sessões multitemáticas acabam diluindo por demais este
assunto, que merece dedicação exclusiva dos Senadores neste momento, principalmente nesta reta final
do ano de 2011, quando temos de concluir o trabalho
iniciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
finalizou hoje todas as análises e discussões a respeito
das proposições, das propostas de emendas constitucionais relativas ao modelo utilizado pelo Brasil no que
diz respeito às questões políticas. Então, essa reforma política, essa reforma eleitoral é um assunto que
realmente requer a atenção de todos, de preferência
de maneira exclusiva, como está acontecendo hoje,
quando todos emitem opinião sobre as várias PECs
que estão em pauta para discussão aqui no Senado.
Duas delas têm merecido a nossa atenção especial. Uma delas é a PEC nº 38, que propõe a eliminação
da reeleição dos mandatos executivos com o aumento
do tempo de mandato de quatro para cinco anos.
Essa proposta teve a relatoria do Senador Renan Calheiros, que se mostrou contra a extensão do
mandato, justamente porque, dessa forma, terminaria
com o instituto da reeleição.
Eu quero manifestar aqui, como Senador da Bancada do Estado do Acre e também como integrante
da Bancada do Partido dos Trabalhadores, uma opinião que, acho, está além da opinião de um militante
partidário, mas, sim, de alguém que se preocupa com
a estabilidade dos institutos criados no nosso Brasil.
O instituto da reeleição foi criado durante o exercício do primeiro mandato do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Indiferentemente da forma como
esse instituto foi criado, o fundamental é que tivemos
uma experiência de oito anos com o Presidente Fernando Henrique. Tivemos, depois, uma experiência de
oito anos com o Presidente Lula e, agora, estamos no
primeiro mandato da Presidenta Dilma.
Na minha opinião, o estável para o Brasil, para
dar solidez institucional às nossas decisões e normas

Outubro de 2011

que têm que ser transformadas em normas perenes,
pétreas, é que, se mudarmos novamente esse instituto,
ficaremos naquela instabilidade das regras que quase
sempre mudam e não dão segurança para as pessoas
na hora em que vão debater, analisar e mesmo tomar
decisão nas eleições.
Então, sou a favor de que se mantenha o instituto
da reeleição para que tenhamos maior estabilidade no
nosso Brasil, estabilidade institucional para que cada
Presidente ou Presidenta eleita no Brasil saiba que
tem quatro anos para exercer o seu mandato e tem a
responsabilidade de fazer um mandato que conquiste
os eleitores brasileiros para pleitear um segundo mandato. Dessa forma, o Brasil ganha muito mais.
O mesmo vale para os governadores e para os
prefeitos, principalmente porque quatro anos é um
período muito curto para fazer as transformações de
que os Poderes Executivos necessitam. Os planos
de governo têm muita dificuldade de ser concluídos
em quatro anos. Então, a possibilidade da reeleição é
algo que dá estabilidade, dá segurança e permite que
façamos um planejamento de longo prazo com maior
possibilidade de lograr sucesso.
A segunda PEC a que eu queria me referir é a
Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2011,
que prevê a redução dos suplentes de Senadores de
dois para um e – o mais importante de tudo isso –
que, definitivamente, acaba com a possibilidade de se
elegerem suplentes que sejam cônjuges ou parentes
consanguíneos até o segundo grau. Isso, para mim,
é algo absolutamente inovador, e falo aqui com muita
tranquilidade, porque fui eleito suplente do Senador
Tião Viana, com muito orgulho. Tião Viana se afastou
depois de eleito Governador do Acre, e eu assumi o
seu mandato até 2014. Digo isso porque sou um militante da política, tenho um respeito profundo pela
política, porque sei que a política é o melhor caminho
para podermos realizar as transformações e fazer as
revoluções que pensamos ser necessárias para fazer
do nosso Brasil um país cada vez melhor.
E, na condição de suplente que se tornou Senador, sendo um suplente ideológico, escolhido pelo
meu partido, pelos partidos que compõem a Frente
Popular, eu sempre achei algo que desmerecia a política esta coisa de um Senador ser eleito, por força
da sua expressão eleitoral, e junto consigo trazer ou
a esposa, ou o pai, ou o filho como suplente. Então,
acho que a decisão proposta na PEC nº 37, de acabar
com a eleição de cônjuges e parentes consangüíneos,
é algo que melhora muito o sistema eleitoral brasileiro.
Eu não acredito que a gente vá fazer uma grande
reforma política, uma reforma total e irrestrita, porque
a gente não tem as condições reunidas para isso. A
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gente, provavelmente, não vai conseguir ainda aprovar
a nossa lista fechada, preordenada, com alternância
de gênero, o que seria muito bom para garantir maior
participação das mulheres no Parlamento brasileiro,
nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas
e na Câmara Federal.
Quero dizer que, dentro do Partido dos Trabalhadores do Acre, estamos tentando avançar nessa
discussão e, muito provavelmente, nas eleições municipais deste ano, já vamos defender paridade de gênero. Independentemente de passar ou não na reforma
política, nós vamos defender a proposta de que tenhamos paridade de gênero na chapa que vai disputar a
Câmara de Vereadores de Rio Branco, no PT de Rio
Branco. Vamos defender que em todos os Municípios
do Acre se faça o mesmo, com o objetivo de fortalecer
a discussão de que o equilíbrio de gênero não pode
ser apenas um discurso solto aqui, outro discurso ali;
tem que ser uma prática. E, para ser prática, a gente
tem que começar com algum exemplo.
Nesse sentido, o Estado do Acre, o Partido dos
Trabalhadores do Acre está discutindo essa possibilidade. Não deliberou a respeito, mas eu posso adiantar
que vou defender, junto à Executiva Regional e aos
diretórios municipais, que a gente possa estabelecer
o equilíbrio de gênero, já para as eleições de 2012 às
câmaras municipais de Rio Branco.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço pelo tempo a mim destinado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria aqui agradecer e dizer que, para nós, é
uma honra recebermos a visita da Srª Moira Paz Estenssoro, Diretora do Banco de Desenvolvimento da
América latina, o qual tinha, até há pouco, o nome de
Corporação Andina de Fomento.
A Srª Moira Paz Estenssoro é filha do ex-Presidente da Bolívia Paz Estenssoro e tem interagido muito
conosco, Senadores.
Eu gostaria de aqui fazer um registro, pois, quando
a Srª Moira Paz-Estenssoro, como Diretora da Corporação Andina de Fomento, soube – isso foi em 2008,
início de 2009 – que o Município de Santo Antônio do
Pinhal estava se propondo a realizar uma experiência
pioneira da renda básica de cidadania e conheceu o
Prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira, ficou tão
entusiasmada que disse à Corporação Andina de Fomento: “Quero ajudar!”.
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Então, foi aprovado o projeto de lei apresentado
em Santo Antônio do Pinhal, um Município de 7 mil
habitantes, com 62 pousadas, 32 restaurantes, pequenos e médios agricultores, lá próximo de Campos do
Jordão. E ali foi aprovado, por nove a zero, na Câmara
Municipal, para ser instituído passo a passo. A Corporação Andina de Fomento resolveu prover recursos,
juntamente com o instituto de estudos e projetos da
Unicamp, inclusive sob a então coordenação da Srª
Ana Fonseca, hoje Secretária Extraordinária do programa de combate à pobreza extrema. O projeto é de
assessoria para a Prefeitura e, junto com a Unicamp,
está se desenvolvendo. No próximo dia 31 de outubro,
na Unicamp, haverá uma reunião de debate sobre
os passos que serão dados pelo Município de Santo
Antônio do Pinhal, se possível com a colaboração do
Governador estadual Geraldo Alckmin, do Governo
Federal, da Presidenta Dilma Rousseff, para realizar
essa experiência pioneira.
Quero, portanto... Caro Presidente Pedro Taques,
quem sabe possa V. Exª também, em Mato Grosso,
propor que Municípios venham a realizar experiências
nessa direção.
Eu próprio, como pré-candidato a Prefeito de
São Paulo, estou colocando a ideia de fazermos de
São Paulo, com 11,3 milhões de habitantes, o exemplo
pioneiro da renda básica de cidadania.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Suplicy, muito obrigado pela informação que dá conta de visita tão ilustre.
Seja bem-vinda, Srª Presidente, e leve, do Senado da República Federativa do Brasil, aos irmãos bolivianos e ao órgão de fomento que V. Exª muito bem
preside os nossos cumprimentos.
Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado pela sua presença.
Passo a palavra a S. Exª o Senador Antonio Carlos Valadares.
V. Exª terá o tempo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Comissão de Justiça,
hoje pela manhã, aprovou o fim das coligações partidárias e rejeitou uma proposta de nossa autoria, que
pretendemos reeditar colhendo assinaturas neste plenário, qual seja, a da federação de partidos políticos,
uma saída para congregar partidos políticos que tenham situação programática semelhante. Que possa
funcionar a federação por prazo mínimo de três anos
e que tenha representação no Congresso Nacional.
Enfim, seria não um substituto da coligação, mas um
mecanismo a mais para fortalecer os partidos políticos
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e abrir a perspectiva, possibilitando que, no futuro, nós
possamos criar partidos fortes que tenham semelhanças programáticas.
As coligações no Brasil não vêm de agora; já são
uma tradição histórica no nosso País. Elas foram instituídas em 1932, em pleno período da Revolução de
1930, e coexistiram com nosso sistema eleitoral até
os idos de 1965, quando foi editado o novo Código
Eleitoral, a Lei nº 4.737, de 1965, durante o regime
discricionário.
Essa proibição de coligação, que ocorreu em
1965, perdurou até os idos de 1984, quer dizer, um
período longo, durante o regime militar, que proibiu
terminantemente a existência da coligação.
A coligação partidária só veio a aparecer de novo
nas eleições municipais de 1985, permitindo aos partidos políticos fazerem alianças tanto para vereador
como para prefeito. Isso foi ratificado com a alteração
no Código Eleitoral em 1985, permitindo a existência
de coligações partidárias.
De lá para cá, Sr. Presidente, de 1985 até a eleição
de 2010, a coligação partidária não deixou de permanecer como mecanismo da junção de partidos políticos visando a um mesmo objetivo no período eleitoral.
As coligações, ao longo do tempo, demonstraram
que têm defeitos e virtudes. Eu aponto como uma das
virtudes dar o direito aos partidos políticos que tenham
consistência programática, que tenham coerência na
sua vida parlamentar a terem representação no Congresso Nacional.
Eu posso dar um exemplo: no início, tanto o
PCdoB como o PSB tinham dificuldades de, sozinhos,
ter representação no Congresso Nacional, na Câmara
dos Deputados principalmente, a não ser que fizessem, como fizeram, coligações com outros partidos e
conseguiram participar da vida política nacional, trazendo aqui grandes nomes, que edificaram a história
da esquerda brasileira.
Quero crer, Sr. Presidente, que não é fácil o Senado Federal aprovar o fim das coligações sem apresentar à Câmara dos Deputados uma alternativa para
prover essa necessidade histórica.
Nós sabemos que a realidade é diferente do ideal. A realidade é que, na Câmara dos Deputados, nós
temos pelo menos 17 partidos representados onde
as legendas elegeram Deputados em coligações. Se
nós fizermos uma soma dos partidos que elegeram
Deputados com base em coligação, nós vamos verificar que o número é significativo, e dificilmente esse
fim das coligações ocorrerá, como quer o PMDB, caso
não apresentemos uma alternativa visando abrigar
esses partidos políticos que não concordam com o
fim da coligação.
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De forma prática e objetiva e também visando à
preservação da atividade programática dos partidos
que agem com coerência na vida pública brasileira, nós
apresentamos esta saída da federação de partidos políticos, que tem o apoio da Câmara dos Deputados. Já
teve apoio na primeira reforma política e agora o Relator
Henrique Fontana, mais uma vez, coloca a federação
de partidos políticos, que é a junção de uma ou mais
legendas, como saída para a crise político-partidária
no Brasil, ideia apresentada por mim que foi acatada,
como eu disse, duas vezes – na primeira reforma política, de 1995, e agora, no relatório do Henrique Fontana, que deu parecer favorável na reforma política.
Portanto, Sr. Presidente, não há de se querer
pensar que a imposição ou a vontade de um partido
só vai gerar o fim da coligação.
Eu disse que existem virtudes e defeitos. Eu apresentei virtudes, mas também vou apresentar defeitos
– um, já que estou no final do meu tempo. Um defeito
é que os partidos políticos podem fazer coligações ou
alianças para eleger apenas um representante de um
partido político, isto é, esse representante de um determinado partido vai tungar um partido maior para eleger
o seu representante. O partido maior tem 20 candidatos, suponhamos, e aquele partido pequeno só vai ter
um. Então, o partido grande vai servir de âncora para
eleger o representante de um partido pequeno, que,
alguma outra vez, pode ser um grande representante,
mas sem nenhum compromisso, Sr. Presidente, com
a legenda que o trouxe para o Parlamento.
Posso, Presidente, dar um aparte ao Senador
Wellington Dias? Agradeço a V. Exª.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Rapidamente, eu quero, primeiro, manifestar aqui não só
a minha posição, mas também a posição do Partido
dos Trabalhadores, favorável a esse pleito do PCdoB
e de vários outros partidos nesta Casa. Acho que, na
altura em que estamos, Senador Mozarildo, Senador
Wilson Santiago...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – V. Exª está falando da federação dos
partidos políticos?
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Estou
falando aqui das coligações. Isso, eu defendo que,
se a gente aprova o fim das coligações, a minha posição – e não há ninguém que defenda mais reforma
que eu – é a de que não pode valer mais para 2012.
Não tem cabimento a gente alterar isso às vésperas
de uma eleição.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não existe mais.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Isso
causaria um transtorno muito grande. Mas creio que,
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aprovando, devemos deixar essa previsão da federação de partidos. Eu acho que ela é mais rígida, mas é
uma alternativa para permitir que partidos ideológicos
possam permanecer. Por último, também quero manifestar aqui a minha posição em relação ao que V. Exª
lembra sobre a necessidade de se ter pelo menos uma
lógica, do ponto de vista das coligações, em relação à
parte programática. Era isso. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
Posso conceder um aparte ao Senador Pedro
Taques?
Com muito prazer, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Valadares. Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumprimento V. Exª pela fala, em nome da
honestidade legislativa que deve estar diante de nós
– e nós estamos num Parlamento – e quero defender
o direito de V. Exª, mas falo contra a sua posição. Votei
favoravelmente ao projeto do Relator, Senador Raupp, lá na Comissão de Constituição e Justiça, porque
entendo que, no Brasil, Senador Valadares, alguns
partidos – não é o caso do partido de V. Exª, o PSB,
nem do PCdoB, que são partidos ideológicos, mas nós
temos a realidade fática: infelizmente, as coligações
não têm dado bons exemplos de princípios republicanos. O número de partidos políticos que nós tínhamos
no Brasil, até ontem à noite, era 29, porque o Tribunal
Superior Eleitoral ontem deferiu a constituição e criação de mais um partido, o Partido Pátria Livre. Ontem
à noite. Hoje, às 13 horas e 33 minutos, é possível que
nós já tenhamos trinta partidos, porque se cria partido
como se faz pão aqui no Brasil. Então a ideia é que
partidos ideológicos possam sobreviver – ressalto novamente o caso do PSB, do PCdoB...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Que tem seis governadores, trezentos ou
quatrocentos prefeitos. É um partido que não precisa
de nenhum penduricalho para permanecer na vida
pública brasileira.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim,
sim. É por isso que estou ressaltando a importância do
PSB. Agora, as coligações têm trazido para o processo
democrático brasileiro, notadamente com o presidencialismo imperial que nós temos, uma fraude no que
se denomina governabilidade. E isso não é bom, mas
eu não quero atrapalhar a fala de V. Exª. No tocante à
federação de partidos, repito, no tocante à federação
de partidos, penso que seria melhor se nós tivéssemos um Estado que não fosse uma federação. Aí nós
teríamos partidos regionais e esses partidos regionais
criariam uma federação de partidos. Isto...
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não permite.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – A federação de partidos...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – É nacional. A federação nossa é nacional.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – É isso
que eu estou dizendo. Nós vivemos em uma Federação. Os partidos são nacionais. Nós não temos partidos
regionais como é o caso da Itália. Lá seria possível a
federação de partidos. Aqui, com partidos nacionais,
isso se assemelha à possibilidade de coligação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Pedro Taques, acho que a
federação de partidos políticos não está sendo bem
entendida. Há um equívoco. A federação não é uma
coligação; ela tem uma existência de, no mínimo, três
anos, e o parlamentar que sair da federação perderá
o mandato. De outro lado, como se permite – já que
a coligação é proibitiva, é sazonal e pode gerar corrupção, proliferação de partidos políticos – coligação
para Presidente da República? Como se permite coligação para governador? Como se permite coligação
para prefeito?
É a supremacia do Poder Executivo sobre o Legislativo. Isto é, quem manda neste País é o Diário Oficial.
Quem manda neste País é a máquina do Governo. O
Deputado Federal, que é o representante direto do povo,
pode apoiar um candidato a Presidente da República
em coligação, mas pode perder a eleição porque não
lhe é permitido coligação. Isso é injusto, é distorcido,
é uma indecência, uma indignidade política!
Estou apresentando uma saída jurídica para permitir que, através da federação de partidos políticos,
os partidos possam juntar-se e amanhã, aí, sim, haverá uma concentração de partidos políticos sem federações que poderão ser, numa manhã, embriões
de outros partidos – e a história demonstrará isso se
a federação for aprovada. Haverá uma redução de
partidos políticos, ao contrário do que acontece hoje,
com a multiplicação de siglas partidárias de aluguel,
que vendem seu tempo de televisão, que corrompem
o sistema eleitoral e que fazem a maior desfaçatez
durante o período das eleições.
Por isso, V. Exª há de um dia verificar, se a federação for aprovada, que haverá a compressão de
siglas partidárias, a redução e a criação de partidos
realmente representativos da vontade popular.
Agradeço a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, para discussão da Emenda nº 37, ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, vou ater-me ao ponto um da pauta,
que é esta proposta de emenda que trata de extinção
ou não da suplência de Senador.
Inicio minha fala, ressaltando a importância do
trabalho do suplente nesta Casa. Nós aqui não vamos
pessoalizar absolutamente nada. Não podemos fazer
isso. Nós temos suplentes nesta Casa que honram o
mandato, mas não é disso que nós estamos a falar.
Nós estamos a falar da mudança da Constituição.
E a Constituição da República, Sr. Presidente, é
impessoal, ela não pode ser pessoal: o art. 37 afirma
o princípio da impessoalidade. Desta feita, mais uma
vez ressaltando que aqui não vamos tratar de S. Exªs
os suplentes que se encontram aqui, nesta Casa, que
honram o Senado da República e honram a nossa
Pátria, que nada mais significa do que “terra do pai”,
“terra que amamos”.
Muito bem. A Constituição da República hoje
afirma que cada Senador é eleito com dois suplentes. A pergunta que se faz é a seguinte: os suplentes
de Senadores possuem legitimidade popular? Os suplentes de Senadores possuem democracia no seu
gene, no momento em que são eleitos? Essa é uma
pergunta que tem que ser feita. Não estamos a tratar
dos suplentes pessoalmente que aqui se encontram,
mas estamos a tratar da Constituição da República de
forma impessoal.
Penso que não. O melhor seria que lá, na Comissão Especial da Reforma Política, que de reforma
política até agora não tem absolutamente nada – com
todo o respeito, não passa de um puxadinho; não é
uma reforma, é um puxadinho, bem pequeno, diga-se de passagem, um puxadinho –, nós discutimos,
Senador Wilson e Senador Wellington, a extinção dos
suplentes. Eu defendi a possibilidade de que, numa
eleição para renovação de um terço do Senado – 27
Senadores –, cada Estado eleja um Senador e o segundo candidato mais votado, independentemente do
seu partido político, possa assumir a vaga em caso de
morte, em caso de vacância ou impedimento do titular.
Muito bem, defendi isso.
Na Câmara dos Deputados, a reforma política
está a discutir a possibilidade de que o Deputado Federal mais votado possa assumir o cargo de Senador
em caso de impedimento ou vacância.
Muito bem. Essa defesa que nós fizemos, na Comissão Especial da Reforma Política, não foi aprovada.
Ali, chegou-se à conclusão de que nós deveríamos cor-
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tar pela metade: um único suplente, e esse suplente
eleito apenas substituiria, não sucederia o titular. Qual
é a diferença – e agora falando para o cidadão que nos
assiste pela TV Senado ou que nos ouve pela Rádio
Senado? A sucessão é definitiva, ocorre nos casos
de vacância, como morte, renúncia, condenação pela
prática de crime de responsabilidade ou a perda do
mandato em razão da ofensa ao decoro parlamentar.
Aí temos sucessão, diversamente da substituição, que
é temporária, que ocorre nos casos de impedimento,
como um Senador assumir o cargo de Ministro de Estado. Aliás, já existe uma PEC que nós apresentamos
para impedir isso. Muito bem: aí teríamos o impedimento
e não a sucessão. No caso, Senador Wellington Dias,
dessa PEC, o único suplente apenas substituirá até a
próxima eleição. Não interessa se essa eleição se faz
nas eleições municipais ou se numa eleição nacional.
Mas ele substituirá até a próxima eleição.
Já concedo o aparte a V. Exª. Estou encerrando
essa parte da minha fala.
Muito bem. Esse é um primeiro ponto importante.
É o ideal? Não é o ideal, a meu juízo pelo menos. O
ótimo é inimigo do bom. Muitos dizem que é bom, mas
ainda não é o ótimo; isso a meu juízo, no meu pensar.
A segunda modificação apresentada na Comissão
Especial da Reforma Política, aliás, muito bem presidida
pelo Senador Dornelles, Comissão em que tive a honra
de representar o PDT e o Estado de Mato Grosso, foi a
proibição, a vedação de que parentes consanguíneos
ou afins, ou por adoção, até o segundo grau, possam
exercer ou concorrer ao cargo de suplente na relação
com o titular. É a mesma vedação já existente hoje
no art. 14, salvo engano, § 7º, da nossa Constituição.
Esses dois temas melhoram a situação do suplente, mas não é ainda o ideal.
Passo a palavra, com muita honra, ao Senador
Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Ouço
atentamente a defesa que faz V. Exª. E queria exatamente lembrar, primeiro, vou puxar a proposta lá da
Câmara. Eu sou levado a não concordar com ela por
entender o óbvio. Senador é cargo majoritário, portanto deve ser majoritariamente votado para que se
tenha a representação da Federação, como está na
Constituição. São três Senadores por Estado, então,
devem ser eleitos, como Governador, majoritário, como
prefeito, presidente, majoritário. A alternativa de se pegar o mais votado, já tivemos situações no Brasil com
essa configuração, embora ela resulte em bastante
conflito entre o primeiro, o segundo e o terceiro mais
votado – que nem está acontecendo hoje em relação
aos prefeitos principalmente –, acho que ela é mais
adequada porque, durante a votação, foi uma eleição
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majoritária. Então, não passou. Mas acho, quero aqui
reconhecer, que estamos tendo um avanço com a proposta que chega aqui ao Plenário, porque há a figura
de um suplente que não sucede, apenas substitui, ou
seja, há, em seguida, a obrigação de uma nova eleição, novamente majoritária. Ainda quero ressaltar aqui,
e também parabenizar, o destaque de V. Exª nesse
trabalho, e tivemos o privilégio de atuarmos juntos na
Comissão Especial, presidida tão bem pelo Senador
Dornelles, em que, ali, também destaco o fato da proibição de parente. Penso que é um remédio avançado e
importante nesse trabalho. Queria apenas parabenizá-lo pela forma correta, adequada e didática com que
defende a posição. Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
muito obrigado. A fala de V. Exª trouxe luzes à minha fala.
Passo a palavra, com muita honra, ao Senador
Wilson Santiago.
O Sr. Wilson Santiago (Bloco/PMDB – PB) –
Senador Pedro Taques, V. Exª traz a esta tribuna um
assunto que entendo de grandiosa importância por
várias razões. A população não entende, e muitos até
nem se conformam em votar em determinado Senador
e esse Senador, posteriormente, renunciar ou disputar
outros cargos, para prefeito, governador, e assumir o
cargo, quando não a esposa ou filho, alguém que, de
fato, participou, até indiretamente da chapa, digo, e,
por ser suplente, assumir o cargo de Senador por oito
anos, por sete anos, por seis anos, cinco, quatro, três,
um. Aquilo que V. Exª defendeu na Comissão Especial,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, digo
que V. Exª tem inteira razão. Ou seja, o suplente deve
ser, se definitivamente há outra discussão ou temporariamente até que haja uma nova eleição, um dos votados, de preferência o segundo mais votado naquela
eleição, quando a eleição é disputada para uma vaga,
se para duas, com certeza, lá, o terceiro e o quarto, já
que são duas vagas de suplente. Ainda como Deputado Federal, tive a iniciativa de apresentar emenda
constitucional, na Câmara dos Deputados, ainda está
em tramitação na Câmara e consequentemente também aqui no Senado, exatamente nessa linha: que o
suplente de Senador seja um daqueles que disputou
a eleição e ficou colocado após o eleito. Isso entendo
ser democrático, já que é assimilado pela população,
faltando ser discutido se definitivo durante todo o mandato ou só no período, até que se tenha nova eleição,
para, com isso, eleger outro candidato, já que ocorreu
a vacância naquele instante. Por essa razão, parabenizo V. Exª. A ideia de V. Exª, de fato, se casa com a
minha. Anteriormente, não hoje, mas como Deputado
Federal, eu apresentei emenda constitucional nesse
sentido, e aqui também no Senado Federal, em per-
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mitir aquilo que a sociedade entende: a proibição do
parente de 1º e 2º graus e a permissão daquele que
disputou a eleição em conjunto com os demais. Não
foi o eleito, mas foi o candidato mais votado, em seguida, na eleição daquele instante. Parabenizo V. Exª, e
concordo plenamente com seu posicionamento sobre
esse assunto.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senador Wilson, sua fala melhorou
sobremaneira o meu discurso.
Sr. Presidente, apenas para citar alguns casos,
nos Estados Unidos, onde a legislação é estadual,
existem alguns estados em que, no caso da substituição de um Senador, quem escolhe é o governador. Há
alguns casos inusitados. Por exemplo, se o senador
eleito morre antes da posse, quem assume é a viúva.
Até isso existe nos Estados Unidos. Imaginem quantos
Senadores eleitos poderiam morrer, no Brasil, Senador Wilson, e a viúva assumiria o cargo. Isso varia de
estado para estado.
Mas penso que essa PEC – e aqui faço sua defesa, Sr. Presidente – caminha, mas o ideal seria a
extinção da figura do suplente, e o terceiro, na composição do Senado,para a renovação de dois terços,
ou o segundo na renovação de um terço mais votados
poderiam assumir a função. Nós também deveríamos
tratar, conjuntamente com essa PEC, a vedação de
que Senadores e Deputados pudessem assumir os
cargos de Ministro e de Secretário de Estado no Poder
Executivo. Tudo isso para que o Legislativo pudesse
exercer a sua atribuição de fiscalização de acordo com
a vontade da Constituição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Quero informar aos Srs. Senadores e às Srªs
Senadoras que dentro de 10 minutos esta sessão
terá de ser encerrada. No entanto, existem três outras
emendas constitucionais para serem discutidas. Consulto se continuaremos a anunciar as outras medidas,
já que o Senador Wellington abriu mão de discutir a de
nº 37, e o Senador Wilson Santiago, em seu aparte,
fez suas considerações. Assim sendo, passaríamos
para o outro item. (Pausa.)
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Perfeitamente, Sr. Presidente.
É bom dar continuidade à sessão extraordinária,
já que se está contando prazo para essas emendas
constitucionais. Quando concluirmos a discussão dessas emendas constitucionais, ainda temos as Emendas
Constitucionais nºs 38, 42 e 63, todas de 2011. Então,
quando concluirmos a discussão de todas, iniciar-se-á
a próxima sessão. Do contrário, não vão contar esses

40418 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

projetos para a sessão. Então, V. Exª tem razão em
dar continuidade.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Encerrada a discussão.
Com emenda, a matéria retorna à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para exame da referida emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Passamos ao Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2011
(Reforma Política)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 38, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senadores José Sarney,
que altera os arts. 28, 29 e 82 da Constituição
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Federal, para estabelecer mandato de cinco
anos para Presidente da República, Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos
e mudar a data das respectivas posses.
Parecer sob nº 633, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan Calheiros, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que
oferece, com votos contrários dos Senadores
Pedro Taques, Inácio Arruda, Pedro Simon,
Alvaro Dias e Waldemir Moka.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, podendo ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Sobre a mesa, emenda que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Em discussão a proposta e as emendas. (Pausa.)
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem, para discutir. Eu gostaria de solicitar de V. Exª
um esclarecimento, para me orientar melhor, com relação a essa emenda, porque no projeto original fala
em mandatos de cinco anos para Prefeitos, Governadores, Presidente da República, sem a reeleição. Com
a emenda, então, fica tudo como está? É isso?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Exatamente.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Está bom.
Obrigado, Sr. Presidente.
Só para confirmar: nós manteremos os quatro
anos para Prefeitos, Governadores, Presidente, com
reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Isso.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Então, Senador Vicentinho, esclarecido V. Exª,
encerro a discussão, com a emenda.
A matéria retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para reexame da referida emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2011
(Reforma Política)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 42, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador José Sarney, que
acrescenta o § 3º ao art. 45 da Constituição
Federal para exigir que lei ou Emenda Constitucional que altere o sistema eleitoral seja
aprovada em referendo para entrar em vigor.
Parecer favorável, sob nº 661, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
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dania, Relator: Senador Romero Jucá, com
votos contrários dos Senadores Demóstenes
Torres e Humberto Costa.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, podendo ser oferecidas
emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia, oportunamente, para votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB ‑
RR) – Último item da pauta desta sessão extraordinária.
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Quinta e última 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.
O parecer é favorável e transcorre hoje a
quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, podendo ser oferecidas emendas
assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia, oportunamente, para votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
‑ RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
esta sessão extraordinária deliberativa.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 55
minutos.)
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Ata da 180ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 5 de outubro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Wilson Santiago, João Ribeiro, Magno Malta,
Geovani Borges, Paulo Paim e da Sra. Lídice da Mata
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra-se às 22 horas e 38 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:

40422 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Período do Expediente da presente sessão
será destinado a comemorar os 23 anos de promulgação da Constituição Federal e a criação dos Estados
do Amapá, Roraima e Tocantins, nos termos dos Requerimentos nº 388, 740 e 966, de 2011, do Senador
Randolfe Rodrigues, da Senadora Angela Portela e de
outros Senadores.
A Mesa já está composta.
Vamos todos ficar de pé para cantar o Hino Nacional Brasileiro.
(Procede-se à execução do Hino Nacional Brasileiro)
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Cumprimento o Senador Vicentinho Alves, de Tocantins, meu colega de Senado e de Estado, e o Senador
Mozarildo, que aqui compõe a Mesa.
Passo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
que fez permuta com o Senador Randolfe Rodrigues.
Tem V. Exª o tempo regimental para fazer o seu
pronunciamento. V. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é uma felicidade ter V. Exª presidindo esta sessão, Senador do Tocantins, que foi
exatamente um dos Estados criados, diria até que foi
o único, pela Constituinte, porque Roraima e Amapá
foram transformados em Estados saindo da condição
de Território Federal. Tanto que é no art. 13 das disposições transitórias da Constituição que figura a questão
da criação do Tocantins e no art. 14 a que se refere a
Roraima e Amapá.
E eu me sinto, Srªs e Srs. Senadores, muito feliz
nesta data, porque como Constituinte também estou
aqui comemorando, vamos dizer assim, o aniversário
desta Constituição, malfalada por alguns, mas que, na
verdade, foi uma Constituição escrita após longo período de exceção. Portanto, ela não podia ser diferente,
porque representou o desaguadouro de todas as aspirações do povo brasileiro para ter na Constituição as
garantias que eles tinham medo de não terem de outra
forma. Então, é verdade que é uma Constituição longa
e até certo ponto detalhista. Mas, em compensação, até
hoje não foram regulamentados vários artigos dela. Eu
fico feliz quando sei que há um esforço para que todos
os itens não regulamentados sejam regulamentados.
Eu quero registrar aqui que na atual Legislatura
há vários Senadores que foram constituintes: Senador
Aécio Neves, Senador Francisco Dornelles, Senador
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Jorge Viana, Senador José Agripino, Senadora Lídice
da Mata, Senadora Lúcia Vânia, Senador Luiz Henrique, eu, como já disse, no início, Senador Paulo Paim
e o Senador Renan Calheiros. Pois bem, à época, a
bandeira número um da Bancada de Roraima, inicialmente, era transformar o Território em Estado. É lógico
que defendíamos todos os outros pontos, mas quem
ia defender a transformação do nosso Território em
Estado se não fôssemos nós mesmos? Quem iria convencer os demais constituintes, principalmente os dos
grandes Estados, dessa conveniência? Éramos nós.
Inicialmente, os Senadores do Amapá – aqui
está o Senador Geovani Borges – hesitavam quando
se tratava dessa questão, mas depois se engajaram
na luta e nós conseguimos que o Território fosse transformado em Estado.
Quero aqui abrir um parêntese, Senador João
Ribeiro, para justificar a ausência da Senadora Angela Portela no início desta sessão, porque ela foi ao
Chile numa missão oficial, para representar o Senado
num evento em que vão analisar os mecanismos de
combate à pobreza, a superação da pobreza. Dada à
ausência dela, foi-me possível falar por permuta com
ela e com o Senador Randolfe.
Quero dizer que a nossa Constituição de 88 realmente mudou a face do País em todos os aspectos,
no aspecto político, no aspecto dos direitos individuais
e coletivos e, principalmente, para nós de Roraima e
do Amapá, porque conseguimos a emancipação política com que nós todos sonhávamos. Porque, como
Território Federal, as pessoas que lá viviam não eram
consultadas para nada. Os governadores eram nomeados à revelia, com honrosas exceções, de qualquer
fala, de qualquer pessoa do Estado.
Eu quero também frisar o quanto foi importante
para o meu Estado de Roraima essa transformação.
Só para se ter uma ideia, quando Getúlio Vargas criou
o Território do Rio Branco, que depois passou a se denominar Roraima, em 1943 – e ali não houve plebiscito, foi uma decisão do Presidente –, nós éramos um
Município do Amazonas. Nessa época, quando fomos
desmembrados, tínhamos 14.300 habitantes. Já em
1991, quando Roraima de fato se instalou como Estado... No período de 1988 a 1991, nós ficamos numa
transição, com um governador nomeado pro tempore
até a eleição do governador que foi eleito em 1990.
Portanto, em 1991, quando assumiu o primeiro governador eleito, nós já tínhamos 215 mil habitantes.
Nas estimativas do IBGE deste ano, nós estamos com
460.157 habitantes.
Não é só no aspecto populacional que o Estado
se beneficiou. Roraima é um dos Estados que mais registraram aumento populacional no País. Passamos a
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dar cidadania às pessoas que lá viviam, que puderam
ter o direito de eleger o seu governador, de ter uma
assembleia legislativa, de ter um tribunal de justiça, um
tribunal de contas, de eleger os deputados federais com
o número mínimo estabelecido na Constituição, que
é de oito deputados federais – quero fazer o registro
da presença, no plenário, do Deputado Raul Lima, do
meu Estado –, e também de eleger senadores, isto é,
de termos representação aqui de igual para igual. Por
exemplo, Roraima, que é o Estado menos populoso
da Federação, tem três Senadores, assim como tem
São Paulo, o Estado mais populoso da Federação. Isso
é um equilíbrio federativo importante. De outra forma,
que voz teríamos no cenário nacional?
Antes, como Território, nós tínhamos apenas quatro deputados federais. Aí há quem reclame dizendo
que Roraima está super-representado e que São Paulo está sub-representado. Não é verdade! Na Câmara,
São Paulo tem 70 deputados. São Paulo, Rio e Minas
têm, juntos, praticamente mais da metade dos deputados federais. Três Estados têm mais representantes
do que os demais Estados da Federação. Mas isso se
justifica, porque se diz que a Câmara é a representação do povo e, portanto, tem de estar sintonizada com
o tamanho da população, mas não aqui, no Senado.
Eu fico muito feliz que esteja sendo feita esta homenagem hoje, com uma homenagem dupla, porque a
criação do nosso Estado coincide com a promulgação
da Constituição. Foi a Constituição que, de fato, fez isso.
Eu tentei, quando fui Deputado pela primeira vez,
no ano de 1983, através de uma lei complementar,
transformar o Território em Estado. Evidentemente,
não consegui. Mas, na Constituinte, conseguimos, sim;
unindo os trabalhos dos representantes de Amapá,
Roraima e Tocantins, nós, no bom sentido, negociamos a aprovação de certos itens, condicionando-a à
transformação dos dois territórios e à criação do Estado do Tocantins.
Foi benéfico em todos os aspectos. No meu Estado temos hoje uma universidade federal, que foi também um projeto de minha autoria; temos um instituto
federal de educação, ciência e tecnologia; temos uma
universidade estadual; temos uma universidade estadual virtual; e temos outras seis instituições de ensino
superior. Quando teríamos isso se continuássemos Município do Estado do Amazonas? Barcelos, que é vizinho conosco, tem cerca de trinta mil habitantes, tendo
chegado a ser capital do Estado da Amazonas. Esses
Estados gigantescos não propiciam o desenvolvimento.
O poder público é distante do cidadão, no que tange
a todos os aspectos, saúde, educação, segurança.
É importante, portanto, que registremos, nesta
data, os 23 anos da promulgação da Constituição,
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os 23 anos da criação do Estado do Tocantins e da
transformação de Roraima de Território para Estado. É
verdade, repito, que nós ainda ficamos um período, de
1988 até a eleição do primeiro Governador, que foi o
ex-Brigadeiro Ottomar Pinto – que chegou a governar
o Estado por quatro vezes e, infelizmente, já é falecido
–, entre Território e Estado, mas hoje, se perguntarem
no meu Estado se estão felizes, é evidente que sim,
embora existam muitas injustiças praticadas contra o
meu Estado.
Em recente audiência que tive com a Ministra
Gleisi Hoffmann e, depois, com o Ministro da Justiça,
eu elenquei cinco pontos para sanar dívidas do Governo Federal com o nosso Estado.
Primeiro, a questão da reserva indígena Raposa-Serra do Sol. Foi demarcada, e o que o Governo Federal
fez depois disso? Ainda nada. Os índios que estão dentro
da reserva estão passando necessidade e os que foram
excluídos dela pior ainda. E nós temos lá a possibilidade
de construir uma hidrelétrica que pode gerar royalties
para a própria população indígena, além de eletrificar
todas as comunidades. Depois, a questão das Prefeituras. Existem Municípios cuja sede não é dele ainda.
E há outros programas que precisam ser incentivados,
a questão dos funcionários públicos civis e militares do
ex-Território, que não têm promoção, estão à disposição
do Estado, continuam funcionários federais e não têm
corrigido... As áreas de livre comércio e as Zonas de
Processamento de Exportação criadas estão até hoje
sem funcionar adequadamente e é necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos de comércio e relação
fronteiriça com a Venezuela e a Guiana.
Sou Presidente da Subcomissão Permanente da
Amazônia e da Faixa de Fronteira. Nós temos discutido
lá essa questão das fronteiras e um dos itens principais, além dos diversos aspectos do desenvolvimento
econômico e social, segurança, questão fundiária, é
que temos que cuidar muito das relações bilaterais,
porque se não tivermos com os nossos vizinhos e eles
conosco um tratamento igual, nós não vamos desenvolver adequadamente.
Roraima está geograficamente encravada na Venezuela e, por outro lado, encostada na Guiana, a ex-Guiana Inglesa. Então, é preciso que nós possamos
fazer daqui para a frente, aproveitando esta data, uma
reflexão, Senador Geovani, para que possamos de fato
dar ao povo de Roraima e do Amapá a emancipação
que nós tanto sonhamos.
Quero encerrar, Sr. Presidente, para não tomar o
tempo dos outros oradores, pedindo a V. Exª a transcrição de documentos que falam da história de Roraima e relatam a situação, o momento que nós estamos
vivendo.
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Quero, portanto, me dirigir ao povo do meu Estado, da terra onde nasci, para dar os parabéns a todos,
assim como ao nosso irmão gêmeo, o Amapá, e ao
nosso co-irmão, Estado do Tocantins.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. Bloco/PR –
TO) – Obrigado, Senador Mozarildo.
Antes de convidar o próximo orador, quero registrar com alegria a presença do Embaixador da República de Burkina Faso, Exmo Sr. Sibiri Michel, do Ministro
Conselheiro da Embaixada da República Bolivariana
da Venezuela, Sr. Efren Armando Martín, do Subsecretário de Estado de Representação de Tocantins em
Brasília, Sr. Francisco de Assis, e da Srª Presidente da
ONG Viva Arraias Tocantins, Srª Vera Maria Cavalcante
Alves, e demais presentes.
Convido para fazer uso da palavra o segundo
orador inscrito, o ilustre Senador Wilson Santiago.
Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos.
Comunico ao Senador Mozarildo que a Mesa
atenderá a solicitação de S. Exª, da transcrição por
completo de seu pronunciamento.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Ribeiro, demais
Senadores e Senadoras, convidados para esta sessão
especial, de vários Estados, de Roraima, do Amapá,
de Tocantins, profissionais da imprensa, senhores e
senhoras, o Brasil comemora hoje, 5 de outubro de
2011, 23 anos de promulgação da chamada Constituição Cidadã, apelido dado pelo Presidente da Constituinte, o saudoso Ulysses Guimarães, e que perdura
até hoje. Sua importância para o Brasil contemporâneo,
que passa pela redemocratização, após 24 anos de
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regime autoritário, justifica que todos os anos a gente
possa comemorar a data com o maior júbilo.
Por isso, parabenizo o Senador Randolfe Rodrigues, autor do requerimento que convoca esta sessão
especial, que também comemora a fundação dos Estados do Amapá, Roraima e Tocantins.
A Constituição de 1988, Sr. Presidente, lei fundamental do ordenamento jurídico nacional, é o fato fundador
da história do Brasil contemporâneo. Ponto de ruptura,
uma de suas faces aponta para o passado, pois sanciona a transição para o regime democrático e enterra as
instituições autoritárias. Portadora do futuro, estabelece
o horizonte de realização das utopias do presente: a
construção da cidadania, que todos nós reconhecemos.
Assim o percebeu Ulysses Guimarães, o grande
líder do PMDB e da Constituinte, no discurso de promulgação da Carta, há exatos 23 anos:
Não é a Constituição perfeita, mas será
útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda
que de lamparina, na noite dos desgraçados.
É caminhando que se abrem caminhos. Ela
vai caminhar e abri-los [como todos iremos
testemunhar]. Será redentor o caminho que
penetrar bolsões sujos, escuros e ignorados
da miséria... Como o caramujo, guardará para
sempre o bramido das ondas de sofrimento,
esperança e reivindicações de onde proveio.
Entre o passado e o futuro, havia um duro caminho: a Constituinte.
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Marcada por crises, tensões e impasses, representou um grande aprendizado político para todos
nós. Inventou as práticas de produção de consenso
na recente e frágil estrutura político-partidária que se
firmava nos escombros da ditadura.
Do ponto de vista do processo legislativo, a originalidade da Constituinte de 1987/88 assentava-se
na abertura para a ampla participação popular. Diferentemente das nossas experiências constitucionais
anteriores, não partiu de um anteprojeto. Nesse formato inédito, concebeu institutos legislativos que franqueavam a iniciativa legislativa à participação popular.
No início dos trabalhos da Constituinte, as subcomissões apreciaram mais de 71 mil sugestões de
cidadãos de todo o território nacional. A Assembléia
definiu que, além das propostas de parlamentares,
seriam aceitas emendas apoiadas por entidades e assinadas por pelo menos 30 mil cidadãos aptos a votar
naquele período e naquelas eleições.
Apresentaram-se 122 emendas populares, totalizando mais de 12 milhões de assinaturas naquele
instante. Dessas emendas, 83 foram defendidas em
plenário por representantes da sociedade civil de todo
o território nacional.
Entre elas, estava a que criava o Estado de Tocantins – Estado de V. Exª, Senador João Ribeiro, que,
com tanta dignidade, representa aquele povo daquele
grandioso e soerguido Estado da Federação – apoiada
por mais de 80 mil assinaturas que todos nós temos
conhecimento e a História registra. Abençoada por
esta aura de legitimidade popular, a criação do Estado
de Tocantins incorporou-se ao primeiro anteprojeto da
Comissão de Sistematização, logrando o sucesso que
se esperava nas votações posteriores.
A Constituinte apreciou propostas de criação
de outros Estados, que não lograram êxito: Juruá, no
Amazonas; Tapajós, no Pará; Santa Cruz, na Bahia;
Maranhão do Sul, no Maranhão; e Triângulo Mineiro,
em Minas Gerais. Também considerou a elevação dos
Territórios do Amapá e de Roraima à condição de Estado. Como se sabe, além de Tocantins, apenas Amapá
e Roraima obtiveram o sucesso esperado naquelas
discussões e, consequentemente, naquelas votações.
Pergunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o que definiu o êxito das iniciativas de criação de Estados na Constituição de 1988? Antes de tudo, a coesão
do povo destas regiões em torno da emancipação – e
digo até – e da sua própria independência.
Há que se acrescentar que o cimento desta coesão
está no desenvolvimento da noção de territorialidade.
Por meio da afirmação dos temperamentos regionais e
de experiências partilhadas, estas regiões percebiam-se como diferentes e singulares. Antes mesmo da cria-
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ção dos Estados, seus habitantes eram tocantinenses,
como citei anteriormente, amapaenses e roraimenses.
Constituição Cidadã, na conhecida acepção de Ulysses Guimarães, a Carta de 1988 soube acolher os ditames
da vontade popular, atos e decisões estas conhecidas
por todos nós. Por isso que, quando a comemoramos
juntamente com a criação dos Estados de Tocantins, do
Amapá e de Roraima, estamos também a celebrar a soberania popular, cristalizada no fato legislativo, conquista
esta adquirida desde a Constituição de 1988.
Era só, Sr. Presidente. No mais, parabenizar todos os brasileiros por mais um aniversário de independência, como até reafirmamos, de redemocratização.
Independentes como estão os Estados de Tocantins,
Amapá e Roraima, desejamos não só parabenizar o
Brasil pelo aniversário de uma Constituição, conhecida
como Cidadã, mas também parabenizar esses Estados, que a independência levou ao desenvolvimento
e à soberania de suas populações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Agradeço, Senador Wilson Santiago. Cumprimento-o
pelo seu pronunciamento e agradeço-o pelas palavras
generosas a meu respeito.
Quero convidar o próximo orador, Senador Rodrigo Rollemberg.(Pausa.)
Senadora Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Não estando presentes, Senador Alvaro Dias, do
Estado do Paraná, próximo orador inscrito.
Tem V. Exª dez minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, homenageamos os
Estados que comemoram, hoje, a sua criação – Amapá, Roraima e Tocantins – e saudamos a presença de
todos os visitantes nesta sessão especial.
“Carta feita com amor e sem medo”. Ulysses
Guimarães
A perspectiva da promulgação de uma nova Constituição, de um novo contrato para reger direitos, deveres
e garantias dos cidadãos em relação ao Estado era um
desejo que estava disseminado no inconsciente coletivo
de um País traumatizado peio longo período de autoritarismo. Foi o reencontro do Brasil com o Estado de
direito democrático. E Ulysses Guimarães, ao empalmar
a nova Constituição, afirmou, no dia 5 de outubro de 88:
“Esta é a Carta da democracia, da justiça, a Constituição
Cidadã da liberdade. Que Deus nos ajude a cumpri-la!”
A Constituição Federal completa 23 anos de sua
promulgação nesta quarta-feira, 5 de outubro, com mais
de 60 emendas já aprovadas em seu texto e inúmeros dispositivos pendentes de regulamentação, como
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o que prevê o direito de greve do servidor público e o
que estabelece o aviso prévio proporcional ao tempo
de serviço, entre outros.
Em que pese não haver um número preciso sobre
os dispositivos constitucionais pendentes de regulamentação, considerando que nem todos são explícitos ao exigir
a complementação legal, alguns especialistas defendem
que a Constituição, desde a sua promulgação, precisaria
de 130 leis ordinárias e mais 33 leis complementares.
Segundo um estudo feito pelo Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar, o competente Diap, pouco mais de 40 dispositivos pedem regulamentação nos seguintes capítulos: Dos Direitos e
Garantias Fundamentais, Da Organização do Estado,
Da Ordem Social, Ato das Disposições Transitórias e
emendas constitucionais.
Nesse contexto, parece-nos inadequada qualquer
iniciativa que objetive reformar a Constituição por uma
assembleia revisora exclusiva. Precisamos somar esforços para que a atual Carta seja cumprida.
No dia 1º de fevereiro de 87, 559 Parlamentares
começaram os trabalhos para aprovar a nova lei suprema do Brasil. Tive a honra de estar entre esses 559
Parlamentares, mas não tive a honra de participar dos
trabalhos da Constituinte, porque, no dia 15 de março
daquele ano, assumia o Governo do Estado do Paraná.
Então, embora, Senador Mozarildo, meu nome conste
impresso na Constituição – por isso, muitos me indagam se fui Constituinte –, não fui Constituinte. Apenas
tive a honra de estar presente no início dos trabalhos
da Assembleia Nacional Constituinte.
Foram necessários 18 meses de discussões até
que a Carta fosse finalmente promulgada no dia 5 de
outubro de 1988. Era substituída a Carta Magna imposta pelo regime militar em 1967. “Aquele momento
consolidou o processo democrático brasileiro”, como
afirma o ex-Ministro Nelson Jobim.
A Carta Constituição de 1988 é moderna e com
grande preocupação social, marcando a redemocratização do País e opondo-se a qualquer forma de autoritarismo. Privilegia os Direitos Humanos, totalmente
desrespeitados no período anterior. Através do art. 150,
§11 do Ato Institucional n° 14, chegou-se mesmo a legalizar a pena de morte em variadas circunstâncias,
como em caso de guerra revolucionária ou subversiva,
para citar apenas um exemplo.
Não me canso de repetir que a queda da desigualdade e a redução da pobreza de expressivas parcelas
da população tiveram início em programas de transferência de renda garantidos pela Carta de 1988. Faço
referência a esse fato porque estamos acostumados
a verificar a comemoração, até exagerada, que fazem
quando anunciam que milhões de pessoas deixaram a
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faixa de pobreza no País, sem reconhecer que ações
pretéritas foram realizadas e promoveram a melhoria
da qualidade vida da população do País, especialmente a partir da Constituição de 1988. Cito, por exemplo,
a rede de proteção social. No Brasil, não se resume
ao programa Bolsa Família, mas tem-se desenvolvido
principalmente a partir da Constituição de 1988.
O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural –
Funrural –, criado em 1971, no regime militar, pagava
meio salário mínimo ao lavrador pobre a partir de 65
anos de idade, benefício que foi ampliado para um salário mínimo, com redução da idade da aposentadoria,
em decorrência da determinação constitucional de universalização da Previdência. Recordo, ainda, que o Benefício de Prestação Continuada da Previdência Social
atende aos idosos com mais de 65 anos e a pessoas
com deficiência. Os dois programas são os grandes
responsáveis pela redução da indigência de milhões
de brasileiros, com origem na Carta Magna de 1988.
Em 2009, a previdência rural atendeu oito milhões
de aposentados a um custo de R$40 bilhões, e o Benefício de Prestação Continuada, 3,1 milhões de idosos
e deficientes a um custo de R$16,8 bilhões. O Bolsa
Família atendeu 12,3 milhões de famílias ao custo de
R$12,5 bilhões. Portanto, há aí parâmetros para avaliação dos brasileiros e o reconhecimento das ações
que precederam o atual estágio de Governo no País.
A Constituição Cidadã foi retratada de forma primorosa em muitas passagens do histórico discurso
proferido pelo Dr. Ulysses Guimarães por ocasião da
sua promulgação. Vou reproduzir alguns trechos lapidares do memorável discurso de Ulysses Guimarães,
que considero exemplo de liderança política de todas
as gerações, mas especialmente das gerações que
conviveram com ele no período que antecedeu a Constituição de 88 e no período posterior à Carta Magna.
Vou encerrar este discurso, portanto, com palavras de Ulysses Guimarães:
O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas
populares, algumas com mais de 1 milhão de
assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas, no
longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença,
pois diariamente cerca de dez mil postulantes
franquearam, livremente, as 11 entradas do
enorme complexo arquitetônico do Parlamento, na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e
oxigenado sopro de gente, de rua, de praça,
de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de
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posseiros, de empresários, de estudantes, de
aposentados, de servidores civis e militares,
atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar.
Como o caramujo, guardará para sempre o
bramido das ondas de sofrimento, esperança e
reivindicações de onde proveio. A Constituição é
caracteristicamente o estatuto do homem. É sua
marca de fábrica. O inimigo mortal do homem
é a miséria. O estado de direito, consectário da
igualdade, não pode conviver com estado de
miséria. Mais miserável do que os miseráveis
é a sociedade que não acaba com a miséria.
A moral é o cerne da Pátria. A corrupção
é o cupim da República. República suja pela
corrupção impune tomba nas mãos de demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam.
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia
quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Pela Constituição, os cidadãos são
poderosos e vigilantes agentes da fiscalização,
através do mandado de segurança coletivo; do
direito de receber informações dos órgãos públicos; da prerrogativa de petições aos poderes
públicos, em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder; da obtenção de certidões
para defesa de direitos; da ação popular, que
pode ser proposta por qualquer cidadão, para
anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico, isento de
custas judiciais; da fiscalização das contas dos
Municípios por parte do contribuinte; podem
peticionar, reclamar, representar ou apresentar queixas junto às comissões das Casas do
Congresso Nacional; qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato são partes
legítimas e poderão denunciar irregularidades
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da
União, do Estado ou do Município. A gratuidade
facilita a efetividade dessa fiscalização.
E concluo:
... a Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. A Constituição pretende
ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja
nosso grito: – Mudar para vencer! Muda, Brasil!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO) –
Registro, com alegria, a presença dos alunos do Ensino
Fundamental do Colégio Soma, do Distrito Federal, esses
que serão os futuros homens e mulheres do amanhã.
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Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
(Pausa.)
Não estando presente, concedo a palavra... A
Senadora Angela Portela também não está presente.
Concedo, portanto, a palavra ao Senador Pedro Taques.
Tem V. Exª o prazo regimental de dez minutos
para fazer o seu pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, cidadão
brasileiro que veio nesta tarde comemorar a Constituição, uma pergunta inicial deve ser feita: temos algo a
comemorar ou temos muito a lamentar, Sr. Presidente?
Mas, antes de respondermos a essa indagação, Senador
Mozarildo, Senador Alvaro, permitam-me um momento
de egoísmo, um momento de contar uma passagem de
minha vida por ocasião da promulgação da Constituição.
No dia 5 de outubro de 1988, eu estava me preparando para ir à faculdade, estava no meio do curso de
Direito na faculdade de Taubaté, no interior do Estado
de São Paulo, onde eu tive a honra de estudar. Quando
saía, repentinamente senti uma saudade terrível, uma
saudade doida da minha família, especialmente da minha
mãe, que continuou morando, como a minha família, na
cidade em que nasci, em Cuiabá, capital do Estado de
Mato Grosso. Peguei o telefone, Senador Mozarildo, e,
como acontece às vezes quando a gente vai falar com
quem ama, fiquei tão emocionado que não soube o que
dizer. Então fiz a ela, a minha mãe, a pergunta mais
despropositada que se pode fazer para um cuiabano
como eu, como parte da minha família, que lá chegou
em 1720, Sr. Presidente. Perguntei a ela: “Mãe – com
a voz já chorosa, Senador Mozarildo –, está fazendo
muito calor aí, em Cuiabá?” “Ah, meu filho – respondeu a minha mãe, sentida, percebendo de imediato o
que acontecia –, vem aqui me ver porque está geando
desde a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em São
Benedito, até a ponte de Várzea Grande – que separa
Cuiabá desta segunda maior cidade do nosso Estado”.
Minha lembrança desse ocorrido é tão forte porque, naquele mesmo dia, pouco antes, às quatro da
tarde, foi promulgada a Constituição Brasileira de 1988.
As rádios divulgaram a notícia, a televisão mostrou as
imagens, os professores falaram durante a aula. Eu me
recordo dos professores de Direito Constitucional, neste
dia, nesta noite, falando a respeito da nova Constituição.
Eu não tinha como saber que, vinte e três anos
depois, eu teria concluído o meu Curso de Direito, tornado Procurador do Estado de São Paulo e, depois,
Procurador da República. Como eu poderia imaginar,
Senador Mozarildo, que, um dia, o bom povo do Mato
Grosso, iria me confiar este mandato de Senador da
República, que eu luto dia e noite para honrar?
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Há vinte e três anos, Senador Alvaro, juntei no coração a saudade materna com a alegria daquele novo
tempo que surgia. Hoje, desta bancada no Senado da
República, eu renovo a mesma emoção e tomo a palavra para dizer que a Constituição está sentida, está
chorosa, ligando para o povo brasileiro como um filho
distante, pedindo sua proteção e sua lucidez, porque
nós, Srs. Senadores, nesses vinte e três anos, não
fomos brasileiros o bastante para fazer todas as leis
que ela, a Constituição, esperava que fizéssemos. Não
fomos capazes disso; porque nós, Senadores, nesses
vinte e três anos, argumentamos que as promessas
que ela fez – ela, a Constituição – não foram mais do
que promessas. E nós sempre argumentamos isso,
porque continuamos acreditando que os brasileiros
serão pacientes para sempre, e os brasileiros já estão
impacientes, Sr. Presidente; porque, nesses vinte e três
anos, nós desprotegemos quem nos protege, ferimos
quem nos acalenta, faltamos com quem nunca nos
faltou, que é a Constituição da República.
Tratamos nossa Constituição como se fosse provisória, vigente até a próxima alteração ou até a próxima
eleição, até a próxima emenda ou, quem, sabe, até a
hora em que, de tanto descumpri-Ia, resolvamos fazer
outra para melhor descumprir. A Constituição provisória para um país injusto, Srs. Senadores.
A Constituição de 1988 foi o grande momento legislativo da história do Brasil. É o que eu penso. Nada se
compara a ela, a Constituição de 1988. A Constituição
de 1824 foi feita pelo Imperador, depois da dissolução
da Assembléia Nacional Constituinte, a partir de 1823.
Uma Constituição criada para defender os portugueses
contra os brasileiros que aqui já haviam nascido. Portanto, a Constituição de 1988 é uma Constituição bem
melhor do que a Constituição de 1824. Ela é melhor do
que a Constituição de 1891, que foi feita por milicianos
descontentes com o Imperador, apesar do trabalho do
grande Rui Barbosa, baiano, que ali se encontra, que
quis, quase como um mimetismo, copiar a Constituição
americana, mas era impossível copiar a história dos
Estados Unidos, a antropologia, a sociologia americana. A Constituição de 1988 é bem melhor do que a
Constituição de 1891. É bem melhor do que a Constituição de 1934, que foi feita por um poder sem força.
É bem melhor do que a Constituição de 1937, que foi
feita por um poder sem direito, uma Constituição autoritária. Se retirarmos, Srs. Senadores, o grande respiro
democrático de 1946, veremos que nunca houve uma
Constituição como a nossa de 1988, com ambição de
grandeza que as constituições do regime de exceção,
de 1967 e 1969, sequer professaram.
Eu pergunto a V. Exªs, pergunto aos brasileiros:
que valor damos à liberdade se com o documento que
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a assegura somos tão irreverentes? Não terá ela maior
significação do que as nossas vaidades?
Nossas crianças não recebem uma Constituição
em cada escola do ensino médio, mas, por ironia, recebem, e as lojas vendem, um Código de Defesa do
Consumidor. Eu quero aqui dar a notícia de que hoje,
no dia em que a Constituição atinge 23 anos, a juventude do PDT no meu Estado está a distribuir mil constituições em uma praça que recebe o nome de Praça
Ipiranga, no centro Cuiabá, capital do Estado de Mato
Grosso. Mil constituições estão sendo distribuídas!
Não há árvore fértil que nos dê tantos frutos como
a Constituição. Não temos o dia da Constituição, como
temos o Dia da Independência, como temos o Dia da
Proclamação da República, mas é a Constituição que
nos legitima como representantes do povo, nesta Casa
e na Câmara dos Deputados.
É ela quem impede que um Poder assuma todos
os outros Poderes. O Legislativo não pode ser maior
que a Constituição. O Judiciário não pode ser superior
à Constituição. O Executivo não pode ser imperial de
forma que venha a violar a Constituição. É ela, Senadores, que faz com que cada brasileiro – de São Paulo,
de Roraima, do Amapá, do Estado de Mato Grosso, do
Paraná – se sinta irmão e, sobretudo, cidadão.
Querem pôr a Constituição num ataúde e transportá-la no féretro dos interesses passageiros!
Alguns falam em uma nova Constituição. Não saberão que um novo texto só vai criar insegurança jurídica? Não saberão que as Casas legislativas, os tribunais,
os quartéis, as pessoas nas ruas e bares terão, a cada
vez, que perguntar qual a lei que vale em nosso País?
Não precisamos de outra Constituição, porque a
nossa já diz que devemos construir uma sociedade livre,
justa e solidária. É o quanto basta, Senadores. Se nós
acabássemos com todos os livros, se acabássemos
com todos os códigos, essa única expressão já seria
o bastante: a construção de uma sociedade que seja
livre, justa e solidária. Não precisamos de nova constituinte, porque o Congresso de 1986 esteve à altura
da missão que os tempos lhe deram.
A Constituição é a espinha da cidadania, o coração dos fortes, o abrigo dos fracos, a esperança dos
desgraçados. As constituições não podem servir a dois
senhores: servem aos desgraçados, mas não podem
servir aos covardes – e temos de reconhecer a existência de muitos covardes na República. A Constituição
de 1988 serve aos desgraçados, aos desprotegidos,
aos que padecem de injustiça.
O que virá substituí-la? Essa pergunta deve ser feita.
O que querem com uma nova Constituição? Essa
questão deve ser levantada.
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Nós, que somos os brasileiros, que honramos
nossos homens e mulheres ilustres, que choramos
pela mãe distante, que rimos quando nossos filhos
riem, que nos metemos a olhar para o mundo sem
temer rivais, não podemos deixar que nossa espinha
seja substituída por cartilagens eleitoreiras.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Fora
do microfone.) – Aos 23 anos, a Constituição brasileira
clama por regulamentação e por efetividade. Deu vida a
um país onde mato-grossenses, paulistas, nordestinos,
brasileiros se sentem confiantes e se sentem cidadãos.
Um dia, há de nos servir para nos livrar dos corruptos de todos os jaezes, inclusive corruptos de oportunidades, inclusive corruptos de prioridades. Vamos
zelar por ela, antes que apaguem tudo o que se conseguiu, antes que comece a gear em Cuiabá.
Srs. Senadores, Sr. Presidente, peço mais dois
minutos para encerrar a minha fala.
A Constituição de 1988 é diferente das anteriores. É uma Constituição que traz o indivíduo, traz o ser
antes do Estado. As nossas Constituições anteriores
tratavam, primeiro, do Estado, depois, do indivíduo. A
nossa Constituição de 88 quis dizer, ao tratar primeiro
do indivíduo e depois, da construção do Estado, que o
Estado nada mais significa do que um instrumento, um
meio, um veículo, para que nós tenhamos o indivíduo
respeitado na sua mais profunda dignidade.
Por isso, neste dia, temos que louvar a Constituição, mas, sobretudo, temos que lamentar a discussão
a respeito de uma nova Constituição. Esta, mais do que
escrita, esta, mais do que uma folha de papel, precisa
ser concretizada, precisa ser vivida.
Assim, Srs. e Srªs Senadoras, convido-os a todos
para que possamos defender a Constituição. Convido-os a todos para que possamos viver a Constituição.
O SR. PRESIDENTE (João Ribeiro. PR – TO)
– Com a palavra o próximo orador inscrito, Senador
Geovani Borges. Depois, falará o Senador Vicentinho
Alves, pelo Tocantins.
Tem V. Exª a palavra por 10 minutos, Senador
Geovani, para proferir o seu pronunciamento.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no
último dia 13 de setembro, aqui mesmo desta tribuna,
proferi pronunciamento comemorando os 68 anos de
criação do nosso querido Território do Amapá, por intermédio do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de setembro
de 1943, do então Presidente Getúlio Vargas.
Retorno hoje, na condição de ex-Constituinte, juntamente com nosso querido Senador Mozarildo Caval-
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canti do Estado de Roraima, para celebrar os 23 anos de
transformação em Estado do antigo Território do Amapá.
Foi graças à brilhante defesa da diplomacia do Barão do Rio Branco que a Comissão de Arbitragem, em
Genebra, na Suíça concedeu ao Brasil a posse desse
território disputado com a França, e que, em 1900, foi
incorporado ao Estado do Pará com o nome de Araguari.
Quase meio século mais tarde, em plena II Guerra
Mundial, o então Presidente Getúlio Vargas, pelo decreto a que me referi há pouco, transforma Araguari
em Território do Amapá.
Por certo, naquela ocasião, sua excelência vislumbrava fatores de ordem estratégica, econômica e
política para tomar essa decisão, afinal, no Amapá havia sido descobertas importantes jazidas de manganês
na Serra do Cachimbo.
A criação do Território do Amapá representou um
novo capítulo na vida do povo daquela região. A partir
daquele momento foram traçadas as diretrizes políticas
e administrativas para a implantação de infraestrutura e
incentivos para o desenvolvimento voltado ao setor de extrativismo mineral que, em muito contribuíram para a sua
estruturação amapaense e para a sua organização espacial.
A partir daí, Srªs e Srs. Senadores, a região começou a se desenvolver com a exploração do manganês
pela Indústria de Comércio S. A., a criação da Companhia
de Eletricidade do Amapá, naquela época, e a construção da Usina Hidrelétrica do Paredão, no rio Araguari.
Posso dizer, sem medo de errar, que a criação dos
Territórios Federais tanto do Amapá como Rondônia
e Roraima pavimentou o caminho para o desenvolvimento da Amazônia.
Mas. Sr. Presidente, o povo do Amapá sonhava
com o dia em que poderia eleger os seus representantes no Congresso Nacional e também seu Governador.
O Amapá precisava de maior autonomia. O Amapá
precisava desvincular-se da União para poder alçar
voos mais altos, rumo ao seu desenvolvimento. Não
podíamos continuar atrelados a Brasília!
Quando o Movimento das Diretas-já ganhou as
ruas, em 1984, que culminou com a eleição da chapa
Tancredo Neves e José Sarney para a Presidência da
República, passamos a vislumbrar uma maior possibilidade de autonomia política, com a iminência do fim
dos governos militares.
A partir de 1o de fevereiro de 1987, data em que
foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte pelo
Deputado Ulysses Guimarães, passamos a lutar para
que o Amapá fosse transformado em Estado. Aliás,
essa foi uma de minhas principais bandeiras como Deputado Constituinte. Trabalhei exaustivamente durante
horas e horas pelo Amapá, e Mozarildo por Roraima,
para ver esse sonho concretizado.
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Lutei também em prol da criação dos Estados de
Roraima e de Tocantins, porque, assim como no Amapá, seus cidadãos ansiavam por liberdade e progresso.
Aquele foi um momento absolutamente fundamental para o nosso País. Tamanha foi a relevância do que
escrevemos na Carta Magna de 1988 que o Deputado
Ulysses Guimarães a chamou de Constituição Cidadã. De fato, Sr. Presidente, se há algo que podemos
chamar de pedra angular da Constituição, é o seu Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais
do cidadão brasileiro, muitos deles inéditos até então,
agrupados em cinco blocos principais: a) Dos direitos
e deveres individuais e coletivos; b) Dos direitos sociais; c) Da nacionalidade; d) Dos direitos políticos; e
e) Dos partidos políticos.
A Constituição de 1988 trouxe ainda a restauração das eleições diretas para Presidente da República e também a tão sonhada criação dos Estados do
Amapá, Roraima e Tocantins.
Hoje, decorridos 23 anos desse fato, podemos
perceber que a decisão dos Constituintes foi acertada:
temos muito que comemorar.
No Amapá, há mais de 3.500 empresas. Ademais,
somos o Estado com menor índice de desmatamento
e o maior percentual de conservação ambiental.
Quero registrar, além disso, o importante papel
que vem sendo desempenhado pela Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, que tem permitido ao
Estado ter acesso aos recursos da Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), recursos esses
investidos em obras de infraestrutura urbana, turística
e logística, bem como na área social do Estado.
Por fim, Sr. Presidente, mas não menos importante
registro também o papel fundamental que S. Exª, o nosso
Senador José Sarney, então Presidente da República,
hoje Senador pelo meu querido Estado do Amapá, tem
desempenhado na construção do Estado do Amapá,
apoiando todos os projetos verdadeiramente relevantes
para o desenvolvimento do nosso Estado e o bem-estar
da nossa gente. Se fizermos uma retrospectiva desses
23 anos de história, em todos os momentos significativos para o Estado, lá está a presença inigualável de
S. Exª, o nosso querido Senador José Sarney. Aliás, as
ações do Presidente Sarney têm sido fundamentais não
apenas na construção do Amapá, mas o foram também
no surgimento da Nova República, no processo que resultou na Constituição de 1988 e na fundação do Brasil
democrático em que hoje vivemos.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esta é uma data
de profundo significado para o País, dos 23 anos da
Constituição Cidadã de 1988 e da criação dos Estados do Amapá, Tocantins e Roraima, data para a qual
o Senado da República destina este momento solene.
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Antes de encerrar, eu gostaria de cumprimentar
todos os Parlamentares, Senadores e Deputados dos
Estados do Amapá, Roraima e Tocantins, e desejar que
continuemos lutando para que nossos Estados sejam
cada vez mais fortes, cada vez mais desenvolvidos,
para o bem de todo o povo brasileiro.
Eu também gostaria de registrar, Presidente José
Sarney a presença de dois amapaenses, o nosso Magnífico Reitor da nossa Universidade do Amapá, Prof. Leonil
Amanajás, e do Dr. Caio Guimarães, que estão vivendo
este momento histórico aqui no Senado da República.
Procurei cumprir, na íntegra, o Regimento Interno da Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geovani Borges, o Sr. João Ribeiro, 2º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Vicentinho Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estimado Senador José Sarney, saúdo as
Srªs Senadoras e os Srs. Senadores; cumprimento os
profissionais da imprensa, os servidores da Casa, as
amigas e os amigos do Tocantins que aqui se fazem
presentes. Sintam-se todos cumprimentados. Cumprimento os nossos assessores e assessoras. Saúdo
também, neste momento, o autor do requerimento,
Senador Randolfe, com o qual tive a oportunidade de
subscrever esse requerimento. Nossa saudação.
Subo à tribuna do Senado Federal para celebrar,
nesta data histórica para o Tocantins e para o Brasil, os 23
anos de promulgação da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, que trouxe, nos seus Atos Constitucionais
Transitórios, a criação do Estado do Tocantins e a transformação de territórios em Estados do Amapá e de Roraima.
Neste instante, vou me ater, de forma especialíssima, ao nosso Tocantins com relação à Constituição
Federal, à Assembleia Nacional Constituinte. Vou me
ater apenas à autonomia dos tocantinenses.
A ideia da autonomia, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para a antiga região norte de Goiás vem
de 1821, portanto, um ano antes da Independência do
Brasil. Uma luta mais do que centenária era a nossa
causa da emancipação do norte goiano, do Tocantins.
Já em 1821 ou mesmo antes da Independência, o Desembargador português Joaquim Theotônio Segurado
proclamava o governo autônomo do Tocantins.
Mas o movimento foi reprimido e a luta pela emancipação do norte goiano ficou estagnada até que, em

40440 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

maio de 1956, Feliciano Machado Braga, Juiz de Direito de Porto Nacional, Fabrício César Freire, Oswaldo Ayres da Silva, entre outros bons nomes daquela
época, lançaram o Movimento Pró-Criação do Estado
do Tocantins como uma expressão do desejo de autonomia do norte goiano, ocasião em que foram criados uma bandeira e um hino para o futuro Estado. Em
1956, nós já tínhamos a nossa bandeira e o nosso hino.
Mesmo não tendo prosperado naquela ocasião,
os ideais defendidos por Theotônio Segurado foram o
ponto de partida para que a população do norte goiano tomasse consciência de que ela se distinguia de
maneira substancial, tanto do ponto de vista político
quanto econômico, da população que habitava o sul do
Estado de Goiás. Dessa consciência de diversidades
nasceu a frase da época: “O tocantinense não é goiano”.
Outros movimentos se seguiram, liderados por
ativistas, sobre a autonomia. Por exemplo, meu saudoso pai, Comandante Vicente de Paula de Oliveira, foi
um dos criadores da ATI – Associação Tocantinense
de Imprensa. A juventude da época também teve participação ativa no movimento de autonomia organizado
na Casa do Estudante do Norte Goiano – Cenog, um
dos principais focos de combate da secular luta pela
emancipação.
A semente plantada naquele longínquo ano de
1821 começou a germinar, regada pela incansável luta
do então Deputado Federal constituinte José Wilson
Siqueira Campos.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, brasileiros
e brasileiras que nos assistem, é impossível falar de
Tocantins, Presidente Sarney, sem destacar a personalidade heroica de Siqueira Campos. Ele, que iniciou
sua trajetória política como Vereador pela cidade de
Colina de Goiás, engajou-se cedo nessa luta libertária
e sua missão ganhou força com o passar dos anos.
De vereador, elegeu-se Deputado Federal por
Goiás. Com 5 mandatos construiu o alicerce necessário para, como relator da Subcomissão dos Estados da
Assembleia Nacional Constituinte, redigir e entregar ao
Presidente do Congresso e da Assembleia Nacional
Constituinte, o saudoso Deputado Ulysses Guimarães,
a fusão de emendas que permitiu a criação do Estado do Tocantins. O trabalho de articulação política e
de convencimento empreendido por Siqueira Campos
junto aos seus pares e às lideranças partidárias permitiu que a emenda de criação do Estado de Tocantins
fosse votada e aprovada no mesmo dia.
O exaustivo trabalho de articulação política, entretanto, não foi suficiente para garantir a promulgação
da emenda de criação do Tocantins. Foi preciso que o
Deputado Siqueira Campos se esforçasse ainda mais.
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Abnegado e determinado na sua luta pela autonomia, Siqueira Campos chegou a fazer greve de
fome no plenário da Assembleia Nacional Constituinte.
Iniciativa que mereceu o apoio de todos nós, tocantinenses da época.
Seu esforço foi tanto e de tal maneira que as
principais lideranças nacionais, independentemente
de opiniões ideológicas – inclusive, testemunha viva
e que contribuiu muito, o Presidente José Sarney –,
convenceram-se, diante dos fortes argumentos apresentados pelo Deputado Siqueira Campos, de que a
criação do Tocantins era viável e uma luta muito justa.
A proposta de autonomia do Tocantins ganhou
força e conquistou o apoio suprapartidário de lideranças de grande expressão, como o próprio Deputado
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia Nacional Constituinte; o então Senador Fernando Henrique
Cardoso, o Senador Jarbas Passarinho, o Senador Roberto Freire, o Senador Bernardo Cabral, a Senadora
Lídice da Mata, então Deputada, que aqui se encontra,
o Deputado Mozarildo Cavalcanti, o Senador Renan
Calheiros, o Senador Paulo Paim, quando Deputado
Federal, a Senadora Lúcia Vânia também contribuiu,
e muito, e tem a sua marca na história dos tocantinenses, o Senador Irapuan Costa Júnior, o Senador Edison Lobão, o Senador Mauro Benevides, o Senador
Itamar Franco, o hoje Vice-Presidente da República e
amigo Michel Temer, o Senador Aécio Neves, então
Deputado Federal, o Deputado Federal Delfim Netto,
o Senador Mário Covas, o Senador Nelson Carneiro,
o então Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, dentre
tantos outros nomes que contribuíram com o apoio a
esta causa. Portanto, fica registrada a nossa gratidão.
As votações da Assembleia Constituinte resultaram no art. 13 das Disposições Transitórias, que determinava a criação do Estado do Tocantins em área
desmembrada do Estado de Goiás, incorporando os
municípios localizados acima do paralelo 13. Determinava ainda a eleição de Governador, Vice-Governador,
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, bem como a designação de cidade para ser capital provisória até a escolha definitiva pela Assembleia
Constituinte do Estado.
Em 15 de novembro de 1988, atendendo ao Texto Constitucional, Siqueira Campos se elege como o
primeiro Governador do recém criado Estado do Tocantins. Cumpria ali o seu primeiro mandato, levando
para o Executivo estadual a mesma determinação que
o acompanhou como Deputado constituinte.
Naquela mesma eleição, junto com Siqueira Campos, fui eleito Prefeito da minha terra querida Porto Nacional, tornando-me o Prefeito mais jovem da minha
centenária Porto Nacional.

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em 20 de maio de 1989, Siqueira Campos lançou a pedra fundamental de Palmas, a nossa capital,
inaugurada em 1o de janeiro de 1990.
Como Prefeito de Porto Nacional, tive a participação direta, ao lado de Siqueira Campos, quando
assinamos o ato que desmembrava o Município de
Porto Nacional, para se criar a nossa bela e organizada capital Palmas.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, hoje, passados vinte e três anos e o Tocantins
com 1.383 habitantes, quero celebrar, com muita intensidade e de forma positiva, o movimento histórico
que culminou com a criação da Assembleia Nacional
Constituinte da nossa Constituição cidadã de 1988.
Enquanto Constituinte, Siqueira já lançava seu
olhar visionário sobre as potencialidades econômicas
do futuro Estado. Sabia que, uma vez implantada a
infraestrutura básica do novo Estado, este teria condições excepcionais de desenvolvimento, melhorando
as condições de vida de sua gente sofrida.
A criação do Tocantins veio acompanhada de um...
(Interrupção do som.)
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Fora do
microfone.) – ... extraordinário... Vou concluir, Sr. Presidente – fluxo migratório de brasileiros de todas as
regiões do País que para lá se dirigiram em busca de
novas oportunidades de empregos, investimentos e
qualidade de vida.
A construção de Palmas repetiu a saga de Brasília.
O Tocantins avança no século 21 como uma das
unidades da Federação com inestimável potencial de
crescimento. Os recursos naturais, Sr. Presidente, são
abundantes no nosso Estado. Por exemplo, as potencialidades turísticas: o rio Tocantins, o rio Araguaia, as
reservas da Ilha Bananal e do Cantão e o nosso Jalapão. A produção agrícola cresce de forma maiúscula
no nosso Estado.
A produção de energia para o País. Estamos
produzindo mais de quatro mil megawatts: Usina de
Estreito, Usina de Lajeado, Usina de Peixe Angical e
Usina de São Salvador. Exportamos hoje 90% da energia que produzimos no Tocantins para ajudar o nosso
País a desenvolver-se cada vez mais.
A Ferrovia Norte-Sul, idealizada por V. Exª, interliga este País de norte a sul, cruzando longitudinalmente o Tocantins, e nos dá a condição de hoje colocar a
nossa produção em Palmas e ser embarcada no porto
do Itaqui para a Europa e demais países.
Portanto, Sr. Presidente, para contribuir com o
tempo, quero solicitar de V. Exª que dê como lido todo
este ...
(Interrupção do som.)
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O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO. Fora do
microfone.) – ... pronunciamento e apenas registrar.
Cito nominalmente, Sr. Presidente, porque acho de
suma importância, os Presidentes da República que
contribuíram e têm contribuído para consolidar o nosso Estado.
V. Exª, que está aqui registrado, porque ocupava a Presidência na época da implantação do Estado,
teve uma participação importante na implantação e
na consolidação. Registro o ex-Presidente Fernando
Collor, o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
o ex-Presidente Itamar Franco, o ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e a atual Presidenta Dilma Rousseff. A todos os nossos agradecimentos pelo apoio
conferido ao nosso Estado.
Aos ex-Senadores que contribuíram muito neste
plenário e nesta Casa: Antônio Luiz Maia, Moisés Abrão,
Carlos do Patrocínio, João Rocha, Leomar Quintanilha,
Eduardo Siqueira Campos, ex-vice-Presidente desta
Casa, que brilhou também e contribuiu muito com o
País e com o nosso Estado.
Aos meus colegas atuais, Senadora Kátia Abreu
e meu irmão e companheiro Senador João Ribeiro.
Tenho o prazer de estar aqui, ao lado de V. Exª e da
Senadora Kátia Abreu, procurando produzir o melhor
possível para o nosso Estado e para o nosso País.
De modo que solicito, Sr. Presidente, para finalizar, a V. Exª, nos termos regimentais, a transcrição
nos anais do Senado deste pronunciamento e também da relação contendo os nomes de todos os 367
Constituintes que votaram favoravelmente à criação
do Estado de Tocantins.
O Tocantins teve apenas um voto contrário...
(Interrupção do som.)
O SR. VICENTINHO ALVES (PR – TO) – ...deixar
de citar esse nome do voto contrário. Mas penso que
foi muito mais um voto equivocado do que contrário.
Foram onze abstenções.
Então, aos Constituintes que aprovaram a criação do Tocantins presto a nossa justa homenagem e
o reconhecimento pelo bem que fizeram a homens e
mulheres como eu, nativos que ali moravam, e agora
aos brasileiros que para lá foram.
O Tocantins simplesmente foi um sonho, uma
luta que deu certo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR VICENTINHO ALVES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra ao próximo orador, eu
pediria aos oradores que fossem breves porque esta
sessão foi destinada ao Expediente que se esgota às
16 horas, e como temos um acordo entre a oposição e
o Governo de votarmos as medidas provisórias ainda
nesta tarde, eu pediria então que colaborassem com
a Mesa, com a homenagem que é feita, cumprindo o
nosso tempo.
Muito obrigado.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e visitantes
que aqui estão para homenagear os 23 anos da Constituição Federal do Brasil, de 88, e alguns que aqui estão para comemorar a criação dos seus Estados, há
pouco ouvi o Senador Pedro Taques falar e me senti
muito identificada com seu pronunciamento. ´
Participei da elaboração da Constituição do Brasil
como Deputada Federal Constituinte, em 1986, como
diversos dos Senadores que aqui estão, e à época tive
a oportunidade e a honra de participar desse momento
singular da vida política nacional.
Participei, antes de ser Deputada Constituinte,
da luta nas universidades em defesa da democracia
no nosso País, da retomada democrática do nosso
País e dentre as bandeiras que defendíamos estava
a bandeira de uma Constituinte livre, democrática e
soberana.
A expressão “livre, democrática e soberana” era
palco de enormes polêmicas dentre as correntes políticas que militavam no nosso movimento estudantil,
movimento que lutava por liberdades democráticas em
nosso País. E ao me ver depois Constituinte, representando o povo da Bahia, representando a luta daqueles
que buscavam constituir o Brasil democrático, vitorioso
com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana, aqui representando as mulheres que se mobilizaram no Brasil inteiro em torno de
uma proposta básica que trazia o slogan “Constituinte
para valer tem que ter palavra de mulher”, sinto-me
extremamente feliz em notar as conquistas, Senador
Mozarildo, que a cidadania brasileira realizou com a
Constituição de 88.
A Constituição Cidadã, liderada de forma memorável pelo Deputado Ulysses Guimarães; a Constituição, como já foi dito aqui, inicia-se com os direitos e
garantias individuais; a Constituição que, no seu inciso I, diz: “Homens e mulheres são iguais em direitos
e obrigações.” Nunca as mulheres deste País tiveram
essa afirmação clara iniciando a Constituição. A Constituição nos deu o direito à livre organização partidária.
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Se formos olhar os incisos do art. 5º, da Constituição
Federal do Brasil, um a um, veremos uma ode à democracia, à liberdade. Se formos, a cada minuto, folheando as páginas dessa Constituição, vamos identificar
a fundação de um Estado democrático.
Se nos lembrarmos de que essa Constituição
nasceu de um processo constitucional, de um processo
constituinte que mobilizou centenas, milhares de brasileiros, vamos entender a razão pela qual devemos
defendê-la com afinco. Nunca a sociedade brasileira
– só no período da campanha das Diretas Já – teve
uma participação política tão organizada, tão destacada, tão protagonista, no processo de elaboração
dos princípios e leis do nosso País. Nunca os índios,
as mulheres, os negros, os jovens – e quero registrar
que a Constituição de 88 deu à juventude brasileira, de
maneira especial, facultativamente, o direito de votar
aos 16 anos de idade –, todos esses segmentos que
estavam represados no período do regime autoritário,
se expressaram com tamanha força, com tamanha organização, para reordenar a vida política e administrativa do Estado brasileiro.
Portanto, é com estranheza que vejo quando se
levantam algumas vozes para dizer que precisamos
de outra Constituição, de uma Constituição que seja
feita pelos sábios, que seja asséptica, sem participação do povo, sem as disputas políticas e ideológicas
indispensáveis para a representação do pensamento
da maioria da Nação brasileira.
Às vezes até me inibe o frenesi de mudanças
constitucionais que sempre iniciam a vida das legislaturas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
parecendo que temos uma pressa imensa em modificar completamente essa que é a Constituição que foi
construída com a luta do nosso povo para transformar
este País num país democrático.
Portanto, Sr. Presidente, creio que as exigências
para as mudanças constitucionais, as PECs, às vezes
são pequenas, e muitos se deixam levar por votar para
favorecer ou para contemplar o espírito corporativo e
agradar um colega ou outro. Esquecem-se que estamos modificando uma lei e que em nenhuma outra
vez na história política deste País houve tanta legitimidade, tanta participação legítima do povo brasileiro
para construí-la.
É claro que existiram derrotados e vencedores
no processo constitucional. E não é à toa que há essa
insistência permanente para que essas mudanças
ocorram. Muitas dessas mudanças vêm justamente
dos segmentos e setores que foram derrotados naquele momento de extrema luta política em busca da
confirmação de uma Constituição que pudesse fundar
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esse novo Estado de direito que o nosso País passou
a consagrar.
Portanto, nós temos que entender o processo
constituinte no Brasil como um momento ímpar, particularmente valoroso, que dificilmente poderá ser superado na nossa história.
E se modificações exige a nossa Constituição, e
agora mesmo estamos a discutir, o Congresso Nacional,
uma reforma política que resultará ou deve resultar em
mudanças na Constituição brasileira, elas serão parte
de um aprimoramento do processo de consolidação
da democracia no nosso País, que naquele momento
explodia em todos os cantos, exigindo uma Constituição que pudesse respirar a liberdade desejada pelo
povo brasileiro.
As mudanças que nós podemos agora introduzir
no sistema político, por exemplo, com a aprovação
de PECs, elas virão fruto dessa experiência. Muitas
das leis que hoje comemoramos a sua existência
são decorrentes da legislação e das conquistas da
Constituição.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB ‑ BA)
– Vou finalizar, Sr. Presidente. Eu cito o Estatuto da
Criança e do Adolescente; cito o Estatuto do Idoso;
cito o Estatuto da Igualdade Racial; cito todas as leis
que decorreram das conquistas, na Constituição, de
premissas democratizantes e da inclusão da maioria
do nosso povo na sua participação livre, em busca da
afirmação do seu direito.
Portanto, viva a Constituição de 1988, resultado
da luta do povo brasileiro, que tornou este País em um
país efetivamente democrático, respeitado por todas
as nações do mundo.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
‑ AP) – Com a palavra o Senador João Ribeiro, do Estado do Tocantins.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Presidente José Sarney, antes de começar o meu pronunciamento, devo
registrar que a Constituição de 1988, ou seja, a nossa
atual Constituição, foi colocada por V. Exª como Presidente da República. É um momento importante para
todos nós, um dia importante, e o Brasil deve, portanto,
homenageá-lo por isso. A minha homenagem, como
companheiro seu, como admirador, e como seu colega
hoje do Senado Federal. Obrigado, Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, comemorar 23 anos da
promulgação da Constituição Federal e da criação
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do nosso Estado traz dupla satisfação para o povo
tocantinense.
Primeiro, pela coincidência dos acontecimentos,
pois num único ato o Brasil promulgou sua moderna
Carta Magna e reconheceu o direito pela emancipação das antigas terras do norte goiano, que travou
histórica luta para fazer surgir o grandioso Estado do
Tocantins de hoje.
Segundo, porque o ato da promulgação da Constituição Federal representou um passo seguro para o
Estado de direito. Situação que foi muito desejada por
todo o País, assim como era a criação do Tocantins
pelo então povo do Nortão goiano.
E como a criação do Estado foi um ato democrático, a comemoração desse mesmo ato também precisa ser. Logo, reconhecer homens e mulheres, que
trabalharam arduamente para efetivação do Tocantins,
é tarefa democrática-cidadã.
É preciso, portanto, fazer especial registro ao
importante trabalho do então Deputado Federal José
Wilson Siqueira Campos, grande timoneiro político e
autor da Emenda nº 2 que propunha a criação do Estado do Tocantins, primeiro governador eleito e atual
chefe do Poder Executivo do nosso Estado. Pela quarta
vez, Presidente Sarney, o Governador Siqueira Campos governa o Tocantins. Também é preciso lembrar do
então Deputado Federal José dos Santos Freire pela
sua decisiva atuação durante a Assembléia Nacional
Constituinte de 1988. Nessa mesma época, trabalhei
pela emancipação, como deputado estadual, já que
eu era deputado por Goiás. Naquele período, recordo
dos colegas da Assembléia Legislativa de Goiás que
comigo se ombrearam e que nos permitem hoje aqui
estar para celebrar a fundação do Tocantins.
Lembro dos deputados Totó Cavalcante, que depois foi Senador, Hagahus Araújo, Brito Miranda, Edmundo Galdino, e do saudoso João Lisboa da Cruz e
tantos outros. Todos esses deputados nortenses que
depois ficaram no Tocantins.
Houve, também, intensa mobilização da sociedade civil que se organizou num comitê composto
por importantes homens e mulheres que tiveram o
vislumbre do grande momento histórico e apresentaram uma emenda popular à Assembléia Nacional
Constituinte, a Emenda 22. Deixaram, assim, registrado que o Estado do Tocantins nasceria igualmente
da vontade popular.
Nosso Tocantins foi criado sem benesses da
União, – mesmo não tendo qualquer infraestrutura,
pois naquela época não havia sequer uma estrada
asfaltada na região norte do então Estado de Goiás
–, não esperou que se reconhecesse a necessidade
de apoio.
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Nesses últimos 23 anos, o povo tocantinense
mostrou ao País que estavam certos aqueles que defenderam a criação do Tocantins.
O Estado se estruturou e hoje reúne condições
excepcionais para o investimento público e privado.
Inúmeras escolas e universidades preparam a
mão de obra especializada para as atividades econômicas modernas.
Estradas e pontes, usinas hidrelétricas – já são
três; tem uma sendo concluída, a do Estreito, onde estivemos visitando, Presidente Sarney, algumas vezes,
e tantas outras em gestação –, ferrovias e aeródromos
formam uma infraestrutura que faz do Tocantins um
grande corredor logístico para interligar as regiões e
Estados brasileiros.
Está praticamente implantado em nosso território
um imponente eixo de desenvolvimento econômico, a
Ferrovia Norte-Sul. E aqui, também, Presidente Sarney, não posso deixar de agradecer a V. Exª, porque
a ferrovia foi lançada por V. Exª. E me lembro muito
bem, Presidente, fazendo aqui uma pausa no meu
discurso para dizer a V. Exª e ao povo que nos ouve,
de que, quando fui conversar com o Presidente Lula,
pela primeira vez, sobre a Ferrovia Norte-Sul, ele disse a mim: “Senador, eu fui o maior crítico da Ferrovia
Norte-Sul, quando deputado federal. Eu dizia que era
a ferrovia do nada para lugar nenhum, era a ferrovia
da onça. Precisei percorrer o Brasil de ônibus, perder
algumas eleições para reconhecer que a Ferrovia Norte-Sul não era nada disso; era, na verdade, a ferrovia
da integração nacional”.
Então, rendo mais essa homenagem a V. Exª,
Presidente Sarney.
Está praticamente implantado em nosso território
um imponente eixo de desenvolvimento econômico, a
Ferrovia Norte-Sul, por onde seguirá o minério de ferro
para exportação, passando pelos parques multimodais
de Guaraí, Araguaína, Colinas e Gurupi.
Também no sentido leste-oeste, o Tocantins se coloca como importante engrenagem para o crescimento
brasileiro. A Ferrovia de Integração Leste-Oeste está
em construção e ligará Figueirópolis, no Tocantins, à
cidade de Ilhéus, no Estado da Bahia, passando por
regiões produtoras.
Senhor Presidente, Srªs e Senhores Senadores,
aquela sofrida região do norte goiano, que hoje se
constitui no Estado do Tocantins, é motivo de orgulho
para o Brasil.
Inclusive, Sr. Presidente, faço aqui mais uma
pausa pequena para dizer que o Tocantins é exemplo
para a redivisão territorial do Brasil. O Estado do Pará
e, sobretudo o Estado do Carajás e do Tapajós já têm
plebiscito marcado para o dia 11 de dezembro. Um
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dos maiores exemplos é o Estado do Tocantins, que
se desenvolveu de forma extraordinária, e o senhor
conhece bem o nosso Tocantins.
Aquela sofrida região do norte goiano, que hoje
se constitui no Estado do Tocantins, é motivo de orgulho para o Brasil. É de lá que se exporta a carne bovina para dez países, a partir de uma produção que
somente em 2010 mais do que dobrou em relação a
2009, registrando aumento de 125%. Somos, hoje, os
maiores produtores de grãos da região Norte. Somente
a safra de soja de 2009/2010 foi de mais de um milhão
de toneladas.
O Estado também se destaca na área de energia.
Nos próximos dez anos, cerca de 40 usinas de etanol
e biodiesel serão instaladas em uma área de quase
um milhão de hectares.
Eu poderia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ficar aqui apresentando uma infindável relação
de realizações que comprava o acerto da Assembléia
Nacional Constituinte de 1988, ao criar o pujante
Estado do Tocantins. Na verdade, foi o único Estado
novo criado – os dois foram territórios transformados
em Estados.
Mas devo encerrar aqui minha homenagem ao
povo tocantinense pelos 23 anos de grandes realizações. O Estado do Tocantins é resultado da determinação e inspiração de um povo que trabalha de sol a
sol para efetivamente levar o desenvolvimento brasileiro ao interior do País. Quem for lá comprovará o que
estou dizendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Randolfe, por V. Exª ter sido o autor desta sessão
de homenagem. Meu abraço à querida e brava gente
do meu Estado do Tocantins.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado, Senador João Ribeiro.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, há exatamente 23 anos, o povo
brasileiro ganhava uma nova Constituição, apelidada de “Constituição Cidadã” pelo saudoso e querido
Deputado Ulysses Guimarães. Naquela ocasião, dizia o Dr. Ulysses: “essa será a Constituição Cidadã,
porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros [e brasileiras] vítimas da pior das discriminações: a miséria”.
A miséria a que se referiu o Dr. Ulysses não tinha
somente a acepção literal da palavra. A miséria era,
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acima de tudo, a falta de liberdade, de democracia e
de justiça social.
A Constituição de 1988 certamente não é uma
Constituição perfeita. Se fosse perfeita seria irreformável. Mas ela inaugurou, sem dúvida, um novo tempo,
um tempo em que prevalece o Estado democrático de
direito, em que as instituições funcionam sem sobressaltos, em que o Congresso Nacional produz as leis
do País por meio dos Deputados e Senadores legitimamente eleitos pelo povo. É um tempo em que está
definitivamente superada qualquer ideia de prevalência
de um Poder sobre o outro. Executivo, Judiciário e Legislativo convivem hoje harmoniosamente mantendo
cada qual a sua independência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora, peço licença e interrompo V. Exª
para dar as boas-vindas aos jovens que estão visitando esta Casa.
Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E que nos visitam, Sr. Presidente, em um belo
momento: quando estamos comemorando os 23 anos
da nossa Constituição.
Os direitos políticos, que sempre foram subtraídos durante os momentos de crise, sobretudo nas ditaduras, constituem, nos dias de hoje, a essência da
nossa democracia. É a garantia de o cidadão escolher
seus representantes livremente. Apesar disso, todos
nós reconhecemos a necessidade de avançarmos
ainda mais nessas conquistas. Por essa razão, tanto a
Câmara quanto o Senado Federal discutem propostas
para aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. É imperioso
garantirmos aos competidores condições de igualdade
no pleito, sem a interferência do poder econômico ou
do poder político. Para isso, é necessário fortalecer os
partidos políticos e estabelecer regras claras e alheias
a casuísmos.
Essa Constituição que hoje aniversaria garantiu
ampla liberdade ao cidadão: liberdade de manifestação, de expressão, de associação, de informação, entre outras, estão entre os diversos direitos individuais
conferidos aos brasileiros. Ao lado desses direitos, esta
Constituição muito avançou ao estabelecer os direitos
sociais: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade
e à infância, além da assistência aos desamparados,
constantes do art. 6o da nossa Carta da República,
além dos direitos de plena igualdade entre homens e
mulheres, como está estabelecido no art. 5º da nossa
Constituição, bem como a proibição da manifestação
de qualquer tipo de discriminação. Nenhum cidadão ou
nenhuma cidadã brasileira poderá ou deverá ser dis-

Outubro de 2011

criminado por suas opções individuais, que são livres
– opção de culto religioso, opção partidária.
Esse, sem dúvida nenhuma, foi um avanço muito importante e dá a amplitude das conquistas sociais
conferidas ao povo brasileiro. São esses direitos que,
em última análise, realçam o especial tratamento que
a Constituição conferiu à pessoa humana.
Mas esta Constituição também trouxe, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como aqui dito de
forma farta, um novo tempo para a geopolítica brasileira, na qual consta a transformação dos Territórios Federais de Roraima e do Amapá em Estados
e, ainda, a criação do Estado de Tocantins, Estados
brasileiros que hoje dão incontestável contribuição
para o crescimento do País
A autonomia concedida a Roraima e ao Amapá
e a criação do Estado de Tocantins fizeram com que
novos horizontes nascessem para as populações da
Amazônia. Esse é o nosso maior ganho.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, neste momento, quero parabenizar e homenagear as populações
desses três Estados. É por meio dessas populações
do norte, da Amazônia, mesma região do meu querido
Estado do Amazonas, que parabenizo todos nós, brasileiros e brasileiras, pela existência da nossa Carta
Magna, nossa lei fundamental que parametriza todas
as outras e que permitiu o grande avanço que hoje
usufruímos na conquista de direitos fundamentais,
políticos e sociais.
Portanto, Presidente Sarney, por meio de V. Exª,
que preside de forma tão correta esta Casa, e como
um dos representantes do Estado do Amapá, homenageio esses três mais novos Estados da Federação
brasileira. Um grande abraço. Muito Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço a V. Exª.
Senador Sérgio Souza era o primeiro inscrito. Foi
chamado e não se encontrava presente.
Eu só pediria a V. Exª que fosse breve, porque
nós estamos com o nosso prazo já esgotado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente, primeiro, pela deferência.
Realmente eu era um dos primeiros inscritos, mas,
por conta da nossa reunião na Comissão Mista de
Mudanças Climáticas, a qual eu presido, acabei me
atrasando um pouquinho.
Vou fazer um resumo daquilo que nós tínhamos
preparado para esta sessão tão importante que comemora os 23 anos da nossa Constituição Cidadã, como
disse aqui a Senadora Vanessa Grazziotin.
Devemos deixar muito claro que, após 21 anos
do regime de exceção, a Constituição de 1988 foi ela-
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borada em clima de efetiva participação da sociedade,
particularmente dos setores mais organizados.
Com efeito, em nenhum outro momento da nossa
história, a Carta Magna resultou em tão extraordinária
vontade de participar e de interferir no processo de sua
construção por parte da cidadania. Senão, vejamos.
Nossa primeira Constituição, a do Império, foi
outorgada em 1824, fruto do trabalho de uma comissão escolhida a dedo pelo Imperador D. Pedro I. As
Constituições republicanas, por sua vez, sempre foram elaboradas por pequenos grupos, a começar pela
de 1891, cuja autoria, em larga medida, envolveu um
único personagem, o grande Rui Barbosa, Patrono
desta Casa.
As Cartas de 1934, 1946 e 1967 seguiram idêntico
padrão, ou seja, grupos restritos elaboraram o projeto
a ser votado pelo Parlamento. Não foi diferente nos
dois períodos em que o Brasil esteve fora do regime
democrático. No primeiro, em 1937, sob Getúlio Vargas,
era imposto ao País o modelo fascista da Constituição
polaca, o qual forneceria o aparato jurídico para a ditadura no Estado Novo. No segundo, em pleno regime
militar, a Emenda Constitucional de 1969 – em verdade, bem mais que mera emenda; tratava-se, no fundo,
de uma nova Constituição! – nada mais era do que a
incorporação à Lei Maior dos dispositivos do ditatorial
Ato Institucional N° 5.
Diferentemente das demais Constituições brasileiras, todavia, a que hoje vigora notabiliza-se pela
ênfase absoluta à configuração dos direitos e deveres
individuais e coletivos. Seus dois primeiros Títulos expressam a notável mudança de perspectiva: o texto
se inicia não com a organização do Estado, mas com
a prevalência da sociedade. Foi justamente isso que
permitiu ao grande Ulysses Guimarães – Presidente
da Câmara dos Deputados, da Assembleia Constituinte
e do PMDB – defini-la como Constituição Cidadã, no
instante da solene promulgação.
Estou cada vez mais convencido de que só foi
possível chegar-se à Constituinte em 1987 porque
houve a necessária sabedoria política no longo, difícil
e complexo processo de transição que, ao cabo de
uma década, possibilitou a saída de cena do regime
autoritário. É justo destacar esse aspecto, Sr. Presidente, porque ele retrata a realidade e, sobretudo, porque
tornou menos dolorido percorrer o caminho de retorno
à democracia.
Nesse sentido, nunca será demais lembrar o papel desempenhado pelo querido Partido do Movimento
Democrático Brasileiro para a consecução do sonho de
liberdade. O PMDB, por seus militantes e por suas lideranças, sempre se colocou à frente das grandes lutas
que coroaram inúmeras conquistas, como a anistia, a
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volta das eleições diretas para os governos estaduais
e, finalmente, a derrota imposta ao regime militar no
próprio Colégio Eleitoral por ele criado.
Não se pode esquecer, Sr. Presidente, de que, na
condição de Partido que congregava todas as forças
oposicionistas ao arbítrio, o velho MDB construiu uma
história maiúscula, da qual todos nos orgulhamos. Que
ninguém pense ter sido fácil o itinerário por ele percorrido. Chegou-se, até, a pensar em autodissolução
do Partido, sob o impacto de duas derrotas eleitorais
avassaladoras, em 1970 e 1972, Sr. Presidente José
Sarney, sob os efeitos do “milagre econômico”.
Prevaleceu, contudo, o espírito guerreiro daqueles
que acreditavam no alvorecer, por mais densa e escura
que fosse a noite. Lembro-me de uma decisão, aparentemente quixotesca, que marcou o renascer do Partido
como núcleo do pensamento oposicionista existente
no País. Refiro-me à “anticandidatura” presidencial de
Ulysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho. Se impossível era, naquela conjuntura, obter a vitória num
Colégio Eleitoral dominado pelos poderosos do dia,
havia a possibilidade de fazer ecoar pelo País afora a
mensagem da oposição, personificada pelo MDB. Foi
o que aconteceu.
Daquela decisão heroica e ousada viria o resultado mais desejado: o começo do fim do regime militar. Nas emblemáticas eleições de 1974, a oposição
angariou o maior número de votos para a Câmara dos
Deputados e, neste Senado, obteve a impagável vitória que denunciava o sentimento nacional majoritário
de contestação ao regime de força: das 23 cadeiras
em jogo, o MDB conseguiu a façanha de eleger 16
Senadores! Logo se acrescentou mais um nome de
peso à bancada oposicionista no Senado Federal: era
o “Menestrel das Alagoas”, o saudoso Teotônio Vilela,
que, eleito pela Arena, tão logo assumiu seu assento
na Casa, passou a atuar na oposição.
Daí em diante, viveu-se o permanente dilema de
uma distensão “lenta, gradual e segura”. Foi preciso
paciência, foi preciso jogo de cintura, foi preciso prudência para agir conforme as circunstâncias, o que
exigia dos políticos disposição para o diálogo e sabedoria para conviver com a angústia.
Quis o destino, Sr. Presidente, que Tancredo
Neves, eleito Presidente da República em eleições
indiretas que tiveram todo o sabor da participação popular, como se diretas fossem verdadeiramente, não
chegasse a assumir o cargo. Seu martírio arrastou-se
da véspera da posse, que não houve até 21 de abril de
1985, quando sua morte foi anunciada. Desse modo,
chega à Presidência José Sarney, nas especialíssimas
condições daquele momento histórico, quando a Nação
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chorava a desilusão por não mais poder contar com o
grande estadista mineiro.
É em situações assim que determinadas biografias se agitavam. Postos à mais dura prova, líderes são
levados a assumir posições que acabam por fazer deles autênticos homens de Estado. Foi o que ocorreu
com José Sarney.
Quando se fala da Constituição de 1988 e do
papel que ela representou – e continua a representar
– para a consolidação de uma democracia real em
nosso País, há que se levar na devida conta a ação
do Presidente Sarney. O absoluto respeito às instituições democráticas, o comportamento modelar de
quem tinha plena consciência da importância de se
preservar a “liturgia do cargo” e o compromisso inarredável de oferecer à Nação os instrumentos indispensáveis à afirmação da cidadania tornaram singular
a passagem do Presidente Sarney pela Presidência
da República deste País.
Ao tempo em que não media esforços para conferir estabilidade à economia brasileira, dilacerada por
anos de inflação galopante e asfixiada pelo monumental
endividamento externo que a jovem democracia brasileira herdara do passado, Sarney agia para oferecer aos
constituintes as condições políticas adequadas para o
bom desenrolar de seu trabalho. Ninguém, absolutamente ninguém, poderá apontar uma atitude sequer
do Presidente da República que inviabilizasse ou oferecesse obstáculos adicionais ao trabalho constituinte.
Plenamente sintonizado com o seu partido, o PMDB,
cuja bancada majoritária no Congresso Nacional assumia crescentes responsabilidades no processo de
feitura da nova Carta Magna, o Presidente da República
agia como autêntico magistrado, colocando-se acima
das disputas ou dos interesses em jogo.
Por fim, reitero minha profunda admiração pelo
exemplo em que se constituiu a passagem de José
Sarney pela Presidência da República. Ele é credor do
reconhecimento de todos nós, justamente por ter conduzido o País naquele delicado momento de transição
do regime militar para a democracia, o que fez com
enorme habilidade política e notável desprendimento
pessoal, Sr. Presidente.
Entre tantas atitudes de V. Exª merecedoras de nosso apreço, está a de possibilitar à Assembleia Nacional
Constituinte levar a bom termo sua missão, sem maiores percalços e atropelos. Respeito e reconhecimento
também são devidos ao PMDB por seu protagonismo
na difícil tarefa de dotar o País de uma Constituição capaz de responder aos anseios de toda a sociedade e de
corresponder às exigências de seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sras e Srs. Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço as suas generosas palavras, Senador Sérgio Souza.
Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras, pelo
tempo adiantado e pelo que já foi dito, terei pouco a
acrescentar.
Ao sugerirmos esta sessão para homenagear
os 23 da promulgação da Constituição de 1988 e, ao
mesmo tempo, ao comemorar e celebrar, nesta data, a
criação do Estado que me designou para representá-lo, o Amapá, e dos Estados de Roraima e do Tocantins, dispositivo consagrado no art. 14 das Disposições
Constitucionais Transitórias do texto da nossa Carta
Magna de 1988, ao que já foi dito aqui pouco se tem
a acrescentar, mas eu queria reiterar as homenagens
à Constituição.
A Constituição deve ser homenageada neste dia
de hoje. Os nossos Estados, Senador Mozarildo, não
existiriam se não existisse a Constituição. Para a felicidade dos nossos Estados, para a felicidade do povo
do Amapá, de Roraima e do Tocantins, estes foram
consagrados como Unidades da Federação brasileira
no bojo daquela que foi a mais democrática de todas
as legislações surgidas neste País.
A Constituição de 1988 rompe com a tradição do
direito brasileiro, com a tradição do direito patrimonialista e patriarcal. A Constituição de 1988 não poderia
ser diferente. Ela é o resultado do esforço de milhões
de brasileiros, é o resultado de um esforço geracional
de brasileiros que lutaram contra a ditadura, que lutaram pela redemocratização e que conquistaram o
Texto de 1988.
Não é à toa que ela é rica no seu processo de
elaboração. Foram 61.020 emendas, 122, destas, emendas populares, surgidas, organizadas e mobilizadas no
seio do povo brasileiro. Muitas delas, como é o caso
do art. 14 da Constituição, incorporadas. Aliás, art. 14
que, combinado com parágrafo único da Constituição,
funda, pela primeira vez na história de nosso País, uma
democracia semidireta.
Diz o parágrafo único da Constituição que,
nessa democracia, o poder emana do povo, mas
que, nos termos da Constituição, o povo também
exercerá diretamente o poder, nos termos do art.
14, incisos I, II e III, do plebiscito, do referendo, da
iniciativa popular.
Essas emendas populares à Constituição, todas
foram subscritas por mais de um milhão de assinaturas.
Foi um processo rico de mobilização de brasileiros e
brasileiras. O processo de uma sociedade que estava
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ávida por mudanças, de uma sociedade de 23 anos
atrás que, além da avidez por mudanças, estava também por liberdade.
Aqui, é importante destacar, Presidente Sarney,
o encaminhamento, por parte de V. Exª, da Proposta
de Emenda Constitucional nº 26 à Constituição de
1967, nascedouro do processo constituinte de 1988.
Em decorrência dessa proposta de V. Exª, quando na
Presidência da República, tivemos a convocação de
eleições em 1986 para legisladores constituintes e,
depois, o rico processo de elaboração da nossa Constituição que aqui destaco.
É uma Constituição que restaura a Federação. Já
foi citado aqui, na íntegra, o pronunciamento do eminente Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte. Não quero repeti-lo na íntegra, mas é importante destacar os termos
desse pronunciamento, que ressalta as conquistas trazidas pelo texto constitucional, um texto que restaura
a Federação brasileira. Não é à toa que Ulysses, na
promulgação da Constituição dizia:
A Federação é a unidade na desigualdade, é a coesão pela autonomia das províncias.
Comprimidas pelo centralismo, há o perigo de
serem empurradas para a secessão.
É a irmandade entre as regiões. Para que
não se rompa o elo, as mais prósperas devem
colaborar com as menos desenvolvidas.
Daí, o princípio consagrado no Texto Constitucional, no art. 157, no art. 161 do inciso I: a disposição de
Fundo de Participação dos Estados como instrumento econômico para manutenção do Pacto Federativo.
Diz ainda o saudoso Ulysses Guimarães:
Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União Estado forte, pois
fraco é Brasil.
As necessidades básicas do homem estão nos Estados e nos Municípios. Neles deve
estar o dinheiro para atendê-las.
Esse princípio, ressaltado por Ulysses, no seu
pronunciamento de promulgação da Constituição, é
consagrado como restabelecimento de uma Federação com plenos poderes; ao contrário do modelo
centralizador existente nas Cartas Constitucionais de
1937 e nas Cartas de Exceção do Estado Ditatorial
de 1967 e de 1969.
É um documento que traz uma enorme e bela
declaração de direitos humanos, individuais, civis e
políticos. Aliás, como nenhuma outra Carta, amplia os
direitos políticos da cidadania brasileira. É um documen-
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to que, acima de tudo, estabelece direitos sociais que
outrora não houve na história constitucional brasileira.
Não é à toa que Ulysses também destaca, com
relação aos direitos sociais:
A Constituição muda quando quiser mudar o homem cidadão. E só é cidadão quem
ganha justo e suficiente salário, lê e escreve,
mora, tem hospital e remédio, lazer, quando
descansa.
É uma Constituição que funda o nosso País em
um estado de bem-estar social. Assim o proclama,
em especial na sua ordem econômica e financeira,
quando diz que um de seus fundamentos é a função
social da propriedade. É uma Constituição que exalta
a soberania nacional e funda neste País um estado
de bem-estar social.
Quando era pouco provável se falar em meio
ambiente, a Constituição consagra um capítulo inteiro para ressaltar a preservação do meio ambiente e,
preocupada com os chamados direitos de última geração, com os chamados direitos humanos de terceira geração, diz, no seu art. 255, que o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, deve ser garantido e preservado pelo Estado. É
direito desta e das gerações que virão.
É uma Constituição que concretamente combate
a corrupção.
Não à toa que também Ulysses destaca, no seu
discurso de promulgação, em 1988:
A moral é o cerne da Pátria, a corrupção
é o cupim da República. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, este é
o mandamento da moral pública.
É uma Constituição, enfim, Sr. Presidente, que
restaura a Federação, que estabelece neste País um
Estado democrático de direito e de bem-estar social,
que amplia os direitos individuais, que amplia a participação política da sociedade. É uma Constituição que,
fundamentalmente, institui direitos sociais que outrora
não se tinha na história brasileira.
Para concluir, Sr. Presidente, destaco, mais uma
vez, o que aqui foi dito por Ulysses:
Certamente não é a Constituição perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma.
Quanto à Constituição, discordar, sim; divergir,
sim; descumprir, jamais...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Fora do microfone.) – Só para concluir, Sr. Presidente.
Obrigado, Presidente.

40452 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dizia, então, para concluir, o então Deputado
Ulysses, na promulgação da Constituição:
Certamente não é a Constituição perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto à ela, discordar, sim; divergir, sim;
descumprir, jamais; afrontá-la, nunca. Traidor
da Constituição é traidor da Pátria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores Romero Jucá e Flexa
Ribeiro enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há vinte e três
anos o Brasil festejava a promulgação de sua nova
Carta Magna. Naquele 5 de Outubro de 1988, a voz
emocionada do inesquecível Dr. Ulysses Guimarães
anunciava à Nação a conclusão dos trabalhos constituintes. Muito mais do que a fria letra de um texto
legal, o que se promulgava, naquele momento, era o
reencontro do País consigo mesmo, a recuperação
do sonho democrático e libertário que a longa noite
do autoritarismo asfixiara.
Pode-se criticar a Constituição de 88 sob as mais
distintas razões. É possível, por exemplo, alardear sua
indisfarçável prolixidade, sua obsessão pela minudência ou sua submissão aos mais diversos interesses
corporativos. Pode-se, até, sugerir as dificuldades
que ela impôs à governabilidade, sobretudo em face
do tipo de presidencialismo adotado pela República
brasileira.
Há méritos, todavia, muitos méritos, Sr. Presidente, que fazem da Carta de 1988 uma Constituição única e singular ao longo de nossa História republicana.
Refiro-me à nítida opção que nela se faz presente, do
princípio ao fim, pelo Estado Democrático de Direito.
Mais: passada a experiência liberal do regime de 1946 e
vividas as duas décadas de regime de exceção, nossa
“Constituição Cidadã” incorporou ao conceito clássico
de democracia o sentido da participação, não mais
se contentando com os mecanismos tradicionais dos
processos eleitorais.
Em outras palavras, a Constituição de 88 confere
à Nação a anterioridade em relação ao Estado. Assim
é que, diferentemente do observado em todas as Cartas anteriores, ela não se inicia com a organização do
Estado; antes, seus dois primeiros Títulos voltam-se
para os princípios fundamentais que devem nortear a
vida nacional e assegurar os direitos e deveres individuais e coletivos.
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Estatuto jurídico-político da renovada e inovadora ordem democrática com a qual o Brasil passa ,a
conviver a partir de 1985, nossa Constituição garantiu-nos, antes de mais nada, a extraordinária estabilidade
política que, superando obstáculos e vencendo crises,
algumas das quais de aguda intensidade, atesta nossa
maturidade política. Ainda que tenha sido emendada
várias vezes, mantém-se intacto seu compromisso essencial com a justiça social, com a democracia plena
e com a mais integral cidadania.
Por fim, mas não menos importante, cumpre-me
destacar o fato de que, atendendo aos anseios populares e compreendendo as exigências suscitadas pelas
transformações experimentadas pelo País, a Constituição de 1988 tomou a sábia decisão de promover
a redivisão político-administrativa do País. Graças a
isso, tivemos o surgimento de novos Estados, seja
pela divisão de um já existente, como foi o caso do
Tocantins, seja pela transformação de antigos Territórios, como o sucedido com o Amapá e com a minha
querida Roraima.
Assim, Sr. Presidente, ao incorporar minha voz
aos que neste Senado Federal saúdam a passagem
dos vinte e três anos de promulgação da Carta de
1988, parabenizo os roraimenses pela extraordinária
conquista que é a nossa emancipação político-administrativa. Ao fazê-lo, renovo o compromisso – que
sempre marcou minha atuação na vida pública – de
lutar pelos mais legítimos e justos interesses de Roraima. Essa é a razão maior de todo o meu trabalho
parlamentar.
Muito obrigado!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, completam-se precisamente hoje, dia 5 de
outubro, 23 anos da promulgação da Carta Constitucional de 1988, da Constituição-Cidadã – epíteto que
recebeu do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães. O que comemoramos hoje, teve o sentido, especialmente para os
que viveram aqueles momentos, de uma re-fundação
do País. E acredito, Senhor Presidente, que esse sentimento não é exagerado.
A constituinte revelou-se um momento histórico
de afirmação de aspirações longamente abafadas e
de uma tomada de consciência sem precedentes por
parte da sociedade brasileira. Por isso, o sentimento
de ter participado de uma re-fundação, que acompanhou os constituintes, tem pleno sentido.
Documento que coroou o longo processo de redemocratização do Brasil, nossa Carta se inclui entre
as que mais e melhor souberam se beneficiar da centralidade que as Constituições progressivamente ga-
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nharam, na modernidade, em relação ao sistema de
normas que compõe os ordenamentos jurídicos, nas
mais diversas nações.
Contudo, essa nova centralidade – discutida,
buscada e construída mundo afora, principalmente no
período que se segue à última Grande Guerra – demanda melhor nível de compreensão para que possa
ser efetivamente exercida. Por isso é tão importante
falarmos dela, a todo instante.
O que queremos dizer quando declaramos que
as diretrizes constitucionais sobre direitos fundamentais, por exemplo, estão acima da legislação ordinária?
Ora, nesse caso, simplesmente afirmamos que qualquer regra legal que infrinja esses direitos – ou apenas
um deles, que seja! – estará fatalmente derrogada. E,
caso seja a totalidade de uma lei que o faça, estará
ela integral e inapelavelmente revogada, uma vez que
sobre todo o ordenamento jurídico se impõe soberano
o princípio constitucional.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, os direitos fundamentais são afirmados contra tudo e contra todos. Hoje,
acima do edifício legal contemporâneo sobrevoa, indisputado, o princípio maior que vela pela civilização,
no Ocidente: o da dignidade do ser humano.
Mas, afinal, é preciso perguntar: de que valeria
essa formidável potência jurídica, quando sabemos,
no contexto de nossa própria experiência histórica,
que toda lei, que todo direito acaba por silenciar frente
à força; frente a ambições que, aqui e ali, desafiam a
validade absoluta do princípio democrático e flertam
com o arbítrio?
De que valeria essa Constituição, esse pedaço
de papel (como disse Lassalle1), contra as forças
escuras deste mundo as quais, de tempos e tempos,
testam a alma do povo, e buscam, com base na mentira e na violência, sobrepujar o Estado Democrático
de Direito?
Ora, Sr. Presidente, essa é a maravilha de uma
Constituição que, tal como a nossa, soube ultrapassar
os limites da forma-papel em que foi impressa, e ganhar concretude no mundo. Que soube, muito antes!,
inscrever-se no coração dos cidadãos; no único local
em que estará para sempre livre das vicissitudes da
história: a alma cívica da Nação.
Por isso, deve ser elogiada a iniciativa do Senador Randolfe Rodrigues, primeiro signatário do
Requerimento 388, de 2011, que estabeleceu esta
homenagem aos 23 anos de promulgação da Constituição-Cidadã e, ainda, da determinação legislativa
que criou, no mesmo Ato, os Estados do Amapá, de
Roraima e do Tocantins.
Parabéns, portanto, aos amapaenses, aos roraimenses e aos tocantinenses, que na Carta de 1988
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encontraram a autorização para o pleno exercício de
sua autonomia federativa, no seio da República brasileira. Parabéns, também, ao conjunto dos brasileiros,
que a cada dia um pouco mais caminham, na estrada
larga e ensolarada de sua Lei Maior, rumo ao pleno
exercício dos seus direitos sociais e individuais, da
liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, da igualdade e da justiça que são os valores
supremos de nossa sociedade.
Por fim. Sr. Presidente, é importante relembrar
que a Constituição de 1988 foi a que mais avançou
na realização do ideal implicado na crença, que aparece logo no seu art. 1°, de que todo o poder emana
do povo.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP.
Com revisão do Presidente.) – Antes de encerrar a
presente sessão, quero agradecer a presença das
autoridades convidadas e que aqui comparecem para
prestigiar a nossa Casa: o Embaixador da República
de Burkina Faso; o Sr. Ministro Conselheiro da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela, Senhor
Efren Armando Martin Pimentel; o Subsecretário do
Estado de Tocantins, Sr. Francisco de Assis; a Presidente da ONG Viva Arraias – Tocantins, Srª Vera
Maria Cavalcante Alves Carrico; minhas senhoras e
meus senhores; quero também destacar a presença
aqui do professor Leonil Amanajás, Reitor da Universidade do Amapá.
Quero dizer ao Plenário que hoje é realmente
um dia extremamente importante para o nosso País
porque nós estamos comemorando 23 anos da Constituição de 1988.
Eu, particularmente, me recordo desta data quando, debaixo de uma grande emoção, minhas mãos tremiam como sendo a primeira pessoa a jurar a Constituição de 1988, elaborada pela Constituinte que foi
convocada por mim. Tancredo Neves – ainda ontem
o Senador Simon ressaltava aqui na tribuna – tinha o
seu próprio timing na realização da Constituinte, que
não seria no princípio do Governo. Mas eu, não tendo
as bases políticas que tinha Tancredo Neves, agi imediatamente, e uma das primeiras medidas que tomei
foi a convocação da Constituinte em 1987. Cumpria
compromisso firmado pela Aliança Democrática.
Então, quero recordar que esta Constituição não
somente criou os Estados do Amapá, Tocantins, Roraima, que realmente significa um grande avanço para
as populações daquelas regiões, como também foi um
marco importante na história constitucional brasileira,
porque é o maior período que temos de tranquilidade
democrática, sem nenhum problema que pudesse em
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qualquer instante colocar em dúvida as nossas instituições. Recordo que a Constituinte de 1823, eu tinha
bem presente isso na minha memória quando convoquei a Constituinte, a Constituinte de 1823 foi dissolvida e, em seguida, em 1824, o Imperador outorgou a
Constituição de 1824.
A de 1891, da República, que foi convocada em
1890, feita pelo Rui Barbosa, foi a mais breve de todas elas, porque foi instalada em novembro e já em
fevereiro de 1891 era promulgada.
Recordo que durante a vigência da Constituição
de 1891, tivemos vários pronunciamentos militares
e atravessamos uma época de bastante turbulência
em vários instantes, instantes estes que desembocaram na Revolução de 1930, que acabou com o
sistema constitucional, implantando-se um vazio
constitucional.
A Constituição de 1934 também desembocou na
falência do regime constitucional, levando o ditador
Vargas a outorgar uma Constituição que foi de 1937,
a Polaca, que foi revista pela Constituição de 1946.
A Constituição de 1946 também resultou no problema que País passou a atravessar, de pronunciamentos militares que levaram desdobradamente até
a o Golpe Militar de 1964.
A Constituição de 67, por outro lado, também organizada pelo Congresso, em 1968, era inteiramente
revogada com a criação do AI-5, que levantava todas
as liberdades, até a outorga da emenda constitucional
de 69, que fazia uma nova Constituição.
Então, quando nós convocamos a Constituição de 88, sabíamos dos perigos que nós tínhamos
porque uma constituinte é realmente, em toda nossa história e em todos os países que fizeram constituintes, um período difícil, porque é um momento
em que todas as aspirações se voltam para a feitura
da constituinte e as esperanças são maiores do que
as possibilidades.
Mas nós devemos louvar a Constituição de 88.
Eu fui um crítico no que se refere à maneira como ela
constituiu o governo, uma vez que ela nasceu parlamentarista e presidencialista, e, como parlamentarista,
ela tem muitos dispositivos e, como presidencialista,
tem outros dispositivos também. Então o que ocorreu
e o que ocorre é que, sendo uma Constituição híbrida, ela realmente cria algumas dificuldades como esta
que vivemos da transferência de funções legislativas
para o Poder Executivo e funções executivas para o
Poder Legislativo.
Mas existem dois capítulos nesta Constituição
que são extraordinários, aos quais nós devemos essa
grande tranqüilidade que o País atravessa: a justiça
social que foi feita através de toda a sua execução,
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que é o capítulo dos Direitos Individuais, dos Direitos Civis e, ao mesmo tempo, o capítulo dos Direitos Sociais. E eu recordo que quando convoquei a
Constituinte já dizia que ela devia ser convocada para
darmos avanço aos direitos sociais, que, até então,
o Brasil não tinha colocado na sua agenda política
como nós desejávamos.
Assim, essa Constituição de 1988 deve ser saudada porque ela implantou realmente no Brasil, através desses dois capítulos, dos Direitos Sociais e dos
Direitos Civis, uma sociedade democrática, uma sociedade democrática que possibilitou em 120 anos de
República termos um operário na Presidência e termos
uma mulher como Presidente da República. Isso não
significa que analisemos o nome das pessoas, mas,
sobretudo, o que representa: saímos com a República dos barões do café, passamos pelos bacharéis,
pelos militares e chegamos, ao fim, com os operários
e chegamos também com uma mudança de gênero,
através das mulheres.
Portanto devemos louvar a Constituição de 88
como realmente sendo um período de tranquilidade,
um período em que o País tem atravessado uma consolidação das suas instituições democráticas.
Assim, tenho, hoje, esta data como uma grande
data do País e me sinto feliz de ter contribuído com
sua convocação; de ter mantido seu funcionamento e
enfrentado todas as dificuldades. Só Deus sabe o que
foram aqueles dias e aqueles momentos, para que assegurássemos a liberdade da Constituinte e, ao mesmo
tempo, para que ela alcançasse os seus objetivos, que
hoje estamos desfrutando.
Também devemos lembrar aqui, como uma coisa de justiça e de consciência, a figura de Ulysses
Guimarães, que a presidiu. Sem ele, sem dúvida, não
teríamos feito, dentro daquele período, a Constituição
que fizemos.
Portanto, agradecendo a presença de todos e
louvando a data que o País tem hoje, quero encerrar
este período da nossa sessão.
Suspendo a sessão por cinco minutos, porque
acho que os próprios Senadores têm de congratular-se uns com os outros e também com os nossos visitantes, sobre a data que comemoramos.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 30
minutos; e é reaberta às 16 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projeto de lei e projeto de decreto legislativo que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2011
Susta a aplicação da alínea a e do
inciso I da alínea b do item 19 da Seção 1
do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural
(MCR), na redação dada pela Resolução nº
3.813, de 26 de novembro de 2009, do Conselho Monetário Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sustados, nos termos do art. 49,
inciso V da Constituição, por exorbitarem o poder regulamentar, os seguintes dispositivos da Seção 1 do
Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), na redação dada pela Resolução nº 3.813, de 26 de novembro
de 2009, do Conselho Monetário Nacional:
I – alínea a do item 19;
II – inciso I da alínea b do item 19.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Resolução do Conselho Monetário Nacional
(CMN) nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, alterou
o Manual de Crédito Rural (MCR), para dispor sobre
as vedações à concessão de crédito rural a produtores
de cana-de-açúcar. Entre as vedações, encontram-se
os seguintes dispositivos, que exorbitam o poder de
regulamentação concedido pelo Poder Legislativo ao
Poder Executivo:
“19 – A concessão de crédito rural a produtores rurais e suas cooperativas para plantio, renovação ou custeio de lavouras ou industrialização de cana-de-açúcar destinada à
produção de etanol, demais biocombustíveis
derivados da cana-de-açúcar e açúcar, exceto
açúcar mascavo, deverá observar o seguinte:
a) fica restrita às áreas indicadas como
aptas para a expansão do plantio, conforme
disposto no Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, instituído pelo Decreto nº 6.961,
de 17 de setembro de 2009, observadas as
recomendações do zoneamento agrícola de
risco climático dessa cultura;
b) fica vedada, se o financiamento for
destinado a novas áreas de plantio ou à expansão das existentes em 28 de outubro de
2009, nas áreas:
I – dos Biomas Amazônia e Pantanal e
da Bacia do Alto Paraguai;
...............................................................
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A Resolução do CMN nº 3.813, de 26 de novembro de 2009, estaria respaldada no Decreto nº 6.971,
de 2009, que dispõe sobre o zoneamento agrícola da
cana-de-açúcar. Ocorre que não foram incluídos no zoneamento os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia,
Roraima, Pará e Amapá “por pertencerem ao Bioma
Amazônia”, além de parte do território dos Estados do
Mato Grosso, Maranhão, Tocantins e de Goiás, que
também foram excluídos por estarem incluídos no Bioma Amazônia. Ressalte-se que todos esses Estados
possuem, além do bioma amazônico, outros biomas,
como cerrado e campos gerais. Deve-se compreender
que o estudo técnico do zoneamento simplesmente não
foi feito para estes Estados e regiões. Ou seja, houve uma decisão política, e não técnica, de dificultar o
plantio da cana-de-açúcar nessas áreas.
Por sua vez, a referida Resolução veda os financiamentos à cana-de-açúcar para regiões que sequer
foram objeto do Estudo que respaldou o Zoneamento
da cana-de-açúcar. Ora, se não foi feito o zoneamento,
não há o que se falar em áreas aptas ou inaptas para
o plantio da cana-de-açúcar. Não pode, portanto, uma
Resolução do CMN criar restrições à livre iniciativa sem
estar respaldada em critério previsto em Lei. Assim,
por violarem os limites do poder de regulamentação,
propomos a sustação dos supracitados dispositivos
do MCR.
Sala das Sessões, – Senador Flexa Ribeiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.813,
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009
DOU 27-11-2009
Condiciona o crédito rural para expansão da
produção e industrialização da cana-deaçúcar ao Zoneamento Agroecológico e veda o financiamento da
expansão do plantio nos Biomas Amazônia e Pantanal
e Bacia do Alto Paraguai, entre outras áreas.
O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da
Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão
realizada em 26 de novembro de 2009, tendo em vista
as disposições dos arts. 4º, inciso VI, da Lei nº 4.595,
de 1964, 4º e 14 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro
de 1965, e 3º do Decreto nº 6.961, de 17 de setembro
de 2009, resolveu:
Art. 1º A Seção 1 do Capítulo 2 do Manual de
Crédito Rural (MCR) passa a vigorar com nova redação
no item 19 e acrescida do item 20, da seguinte forma:
“19. A concessão de crédito rural a produtores
rurais e suas cooperativas para plantio, renovação ou
custeio de lavouras ou industrialização de cana-de-
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-açúcar destinada à produção de etanol, demais biocombustíveis derivados da cana-de-açúcar e açúcar,
exceto açúcar mascavo, deverá observar o seguinte:
a) fica restrita às áreas indicadas como aptas
para a expansão do plantio, conforme disposto no
Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar, instituído pelo Decreto nº 6.961, de 17 de setembro de
2009, observadas as recomendações do zoneamento
agrícola de risco climático dessa cultura;
b) fica vedada, se o financiamento for destinado
a novas áreas de plantio ou à expansão das existentes
em 28 de outubro de 2009, nas áreas:
I – dos Biomas Amazônia e Pantanal e da Bacia
do Alto Paraguai;
II – de terras indígenas;
III – com declividade superior a 12% (doze por
cento), ou ocupadas com cobertura de vegetação nativa ou de reflorestamento;
IV – de remanescentes florestais, em áreas de
proteção ambiental, de dunas, de mangues, de escarpas e de afloramentos de rocha, urbanas e de mineração.
20. As disposições do item 19 não se aplicam à
concessão de crédito rural para:
I – a produção de cana-de-açúcar em áreas ocupadas com essa cultura em 28 de outubro de 2009,
observadas as disposições do zoneamento agrícola
de risco climático;
II – o financiamento de projetos de ampliação da
produção industrial já licenciados pelo órgão ambiental
responsável. “(NR)
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Resolução nº 3.803, de
28 de outubro de 2009.
Henrique de Campos Meirelles – Presidente
do Banco.
DECRETO Nº 6961 DE SETEMBRO DE 2009
Aprova o zoneamento agroecológico
da cana de açúcar e determina ao Conselho Monetário Nacional o estabelecimento
de normas para as operações de financiamento ao setor sucroalcooleiro, nos termos
do zoneamento.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.057, DE 2011
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre a Mensagem n° 127, de 2011,
(n° 373, de 2011, na origem), do Presidente
da República, que solicita autorização para
a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até US$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), entre a Caixa Econômica Federal – CEF c o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, cujos recursos destinam-se ao “Programa de Financiamento para a Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo”.
RELATOR: Senador Benedito de Lira
I – Relatório
Por intermédio da Mensagem n° 127, de 2011,
submete-se à apreciação do Senado Federal pleito da
Caixa Econômica Federal (CEE) que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Os recursos pretendidos serão destinados ao Programa de Financiamento para a Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, a cargo da Gerência Nacional de Produtos de Financiamentos
(GESAN) da Superintendência Nacional de Saneamento
e Infraestrutura (SUSAN) da Caixa Econômica Federal.
Como destacado nos anexos à Mensagem, “o programa objetiva desenvolver um conjunto de ações integradas
para a gestão dos resíduos sólidos urbanos envolvendo
o tratamento e a disposição final, com o intuito de reduzir
impactos ambientais e sociais, melhorando a saúde pública
e a promoção de soluções econômica e ambientalmente
sustentáveis”. Basicamente, o referido programa comportará (I) ações orientadas para o fortalecimento institucional
da CEF, de modo a que ela possa implementar e monitorar os investimentos em resíduos sólidos e ainda prover o
apoio para garantir adequado gerenciamento e supervisão
no âmbito dos projetos a serem implementados, e (II) subempréstimos a serem realizados pela CEF a entidades
públicas e privadas, objetivando o financiamento de investimentos em eliminação e tratamento de resíduos sólidos.
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De acordo com informações da Secretaria do
Tesouro Nacional, além dos recursos desse empréstimo, o programa deverá contar com contrapartidas da
própria CEF, no montante de até USS 110 milhões, e
de recursos de outros participantes do setor privado e
da Unidade de Carbono do BIRD, no valor de até US$
85 milhões. Relativamente ao empréstimo em exame,
a expectativa da CEF é que seus recursos sejam desembolsados em cinco anos, até dezembro de 2015.
A operação de crédito externo pretendida já se
acha com suas condições financeiras devidamente incluídas no Sistema de Registro de Operações Financeiras (ROF), do Banco Central do Brasil (BACEN),
sob o n° TA554471.
II – Análise
O pleito submete-se á Resolução n° 48, de 2007,
que “Dispõe sobre os limites globais para as operações de crédito externo e interno da União, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder
público federal e estabelece limites e condições para
a concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno”.
De imediato, cumpre enfatizar que essa resolução não tratou dos empréstimos ou financiamentos
de interesse das empresas controladas pela União. A
propósito, relativamente às suas instituições financeiras, no caso a CEF, sempre foram elas dispensadas
da observância dos preceitos e demais normas que
disciplinam essa competência privativa do Senado Federal. Nesse contexto, ao Senado Federal cabe, tão-somente, autorizar a concessão de garantia da União
à referida operação de crédito, ou denegá-la.
Pareceres da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), anexados ao processado, são favoráveis à
concessão de garantia da União a essa operação de
crédito externo.
No Parecer STN/CODIP/GEOPE n° 726, de 16
de junho de 2011, são fornecidas informações sobre
a situação financeira da União e da CEF. A STN manifestou-se favoravelmente ao oferecimento da garantia
da República Federativa do Brasil à referida operação
dc crédito.
Depreende-se do parecer que inexistem riscos
de que a CEF não cumpra as obrigações financeiras
a serem garantidas pela União, ou mesmo que não
a ressarça. Isso porque, de acordo com o Parecer n°
904/2010/COPAR/GEAFE, da mesma STN:
a) a CEP apresenta indicadores operacionais (índices Basiléia e de imobilização)
dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e obteve resultados
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positivos em todos os exercícios analisados,
dc 2004-2009, com rentabilidade média sobre
o patrimônio líquido dc 24,89%;
b) o montante pretendido com a operação
representa apenas 0,12% da disponibilidade
média e a taxa de captação do empréstimo,
de 4,20%, está abaixo do Retomo sobre o
Investimento da instituição financeira (ROI)
que apresentou uma média de 9,70% para o
período analisado de 2004 a 2009.
Ainda de acordo com informações contidas no
referido parecer da STN, inexistem débitos em nome
da CEF junto à União e entidades da administração
pública federal. Não há, também, registros de compromissos honrados pelo Tesouro Nacional em nome da
CEP em operações garantidas nos últimos anos, nem
tampouco registro de pendências no âmbito do S1AFI, relativamente à prestação dc contas de recursos
recebidos da União.
Quanto ao oferecimento de garantias da parte
da CEF, por se tratar de empresa pública cujo capital
pertence integralmente à União, não cabe vinculação
de contragarantias nos termos do inciso I do § 1º do
art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2011, existe margem
para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos
termos do art. 9º da Resolução nº 48, de 2007.
Ressalte-se por fim que, de acordo com cálculos estimativos realizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional, a operação de crédito pretendida deverá
implicar um custo efetivo equivalente a 3,20% ao ano,
estimativa de custo considerada favorável e aceitável
por aquela Secretaria.
Em suma, são observadas pela União e pela CEF
as exigências definidas no art. 40 da LRF, e os limites
e as condições previstas na Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, em seus arts. 9 e 10, que tratam
da concessão de garantia da União.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional manifestou-se através do Parecer PGFN/COF nº 1.553,
de 16 de agosto de 2011. No exame das cláusulas da
minuta contratual, conclui que elas são admissíveis e
estão de acordo com a legislação brasileira aplicável
à espécie, tendo sido observado o disposto no art. 8º
da Resolução nº 48, de 2007, que veda disposição
contratual de natureza política ou atentatória à soberania nacional e à ordem pública. Portanto, nenhuma
irregularidade contratual foi constatada.
Ademais, o empréstimo foi objeto de homologação
pela Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX),
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demonstrando que ele atende à política de captação
de recursos externos do País.
As demais condições e exigências estipuladas
pela Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007,
e pela Lei Complementar nº 101, de 2000, são atendidas, conforme evidenciado pelos documentos que
acompanham a Mensagem em questão.
III – Voto
Em conclusão, opinamos favoravelmente à concessão da autorização pleiteada, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 47, DE 2011
Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar operação
de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), cujos recursos destinam-se ao “Progr ama de Financiamento
para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo
a ser contratada pela Caixa Econômica Federal (CEF),
no valor total equivalente a até US$50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se ao “Programa de Financiamento para a Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
II – valor do empréstimo: até US$
50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América);
III – modalidade: Margem Fixa, sendo
facultada a conversão da taxa de juros, de
flutuante para fixa, ou vice-versa, e da moeda
de referência do empréstimo;
IV – amortização do saldo devedor: cada
tranche de desembolso será amortizada em
parcelas sucessivas, e sempre que possível
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iguais, pagas no dia 15 dos meses de abril e
outubro de cada ano, iniciando-se a primeira na
9ª data de pagamento de juros da respectiva
tranche e a última na 38ª, observada a data
limite de amortização dc 15 de abril de 2034,
sendo que cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% do montante desembolsado da
respectiva tranche, exceto a última parcela que
corresponderá ao restante do saldo devedor;
V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da
amortização e calculados sobre o saldo devedor
periódico do empréstimo, a uma taxa composta
pela taxa de juros LIBOR semestral para dólar
dos Estados Unidos da América, acrescidos
de uma margem (spread) a ser determinada
pelo BIRD na data de assinatura do contrato;
VI – juros de mora: 0,50% a.a. acrescidos, a partir do 31° dia de atraso, aos juros
devidos e ainda irão pagos, incidindo sobre
o principal até a data do efetivo pagamento
desse montante.
VII – comissão à vista: 0,25% sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em
que o contrato entrar em efetividade.
§ 1° É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito do Fiador, solicitar ao
BIRD a conversão da taxa de juros aplicável
ao montante parcial ou total do empréstimo,
de flutuante para fixa ou vice-versa, e de sua
moeda de referência para o montante já desembolsado e para o montante a desembolsar.
§ 2° Para o exercício das opções referidas no parágrafo anterior, fica autorizada a
cobrança dos custos incorridos pelo BIRD na
sua realização.
Art. 3° A autorização prevista no caput fica condicionada a que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da
Fazenda o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro desembolso, constantes da minuta
do contrato de empréstimo.
Art. 4° O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. – ,
Presidente, –
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PARECER Nº 1.058 DE 2011
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, sobre a Mensagem nº 129, de
2011, (nº 414, de 29 de setembro de 2011,
na origem), do Presidente da República, que
propõe ao Senado Federal seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo,
com a garanta da República Federativa do
Brasil, entre o Estado do Espírito Santo e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, no valor de até US$ 175.000.000,00
(cento e setenta e cinco milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), destinada a financiar o “Programa Rodoviário do
Espírito Santo III – PRES III”.
RELATORA: Senadora LÍDICE DA MATA
I – Relatório
A Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal pleito do Estado do Espírito Santo,
que solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a financiar o “Programa Rodoviário do Espírito
Santo – PRES TTP”.
O Programa busca melhorar o transporte terrestre
de cargas e passageiros na rede rodoviária estadual
do Espírito Santo (RVE). O objetivo principal é reduzir
os custos de transporte, reduzir os tempos de viagem
e aumentar de trânsito na rede viária sobe a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
Essas melhorias da RVE serão alcançadas mediante a realização de obras de pavimentação, duplicação e principalmente de reabilitação de trechos em
uma parte significativa das rodovias que ser encontram
em más ou péssimas condições.
O empréstimo pretendido foi credenciado pelo
Banco Central do Brasil, e as suas condições financeiras inseridas no sistema de Registro de Operações
Financeiras (ROF), sob o número TA576020.
O financiamento será contratado sob a. modalidade de empréstimo do Mecanismo Unimonetário do
capital ordinário do BID, com taxa de juros baseada
na LIBOR. De acordo com cálculos da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), o custo efetivo do empréstimo
será da ordem de 5,48 % a.a., flutuante conforme a
variação da LIBOR, e, portanto, em patamar aceitável
àquela Secretaria, considerando o custo atual médio
de captação do Tesouro Nacional, em dólar, no mercado internacional.
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Vale destacar que, com investimento total estimado em US$ 250 milhões, o referido programa contará
com contrapartida estadual no montante de US$ 75
milhões, a ser desembolsado em até cinco anos, juntamente com os recursos do empréstimo em exame.
II – Análise
A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento
das determinações das Resoluções nºs 40 e 43, de
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas constituem as
normas que disciplinam os limites e condições para a
contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia, no âmbito dos
três níveis de governo.
De acordo com o Parecer nº 970, de 8 de agosto de 2011, da Coordenação-Geral de Operações de
Crédito de Estados e Municípios (COPEM) da STN,
o Estado do Espírito Santo atende os limites e condições definidas pelas referidas Resoluções, inexistindo
óbices à contratação da operação de crédito externo
pretendida.
Em particular, a operação enquadra-se nos limites
definidos nos incisos I, II e III do art. 7º da Resolução nº
43, de 2001, que tratam, respectivamente, do montante
anual passível de contratação, do comprometimento
máximo da Receita Corrente Líquida com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada,
e do montante da divida consolidada líquida do Estado.
No referido parecer, consta que, já considerado
o empréstimo em exame, o Estado do Espírito Santo
terá nível de endividamento equivalente a 0,18 vezes
a sua Receita Corrente Líquida (RCL), portanto abaixo
do limite de 2 vezes fixado pela Resolução nº 40, de
2001. Note-se, assim, que o Estado tem comprometido, tão-somente, 9,16% de seu limite.
Verifica-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício
determinado, relativamente às projeções da RCL, é
decrescente até 2015, último ano da projeção realizada, quando atingirá valor desprezível, próximo de
0% (0,26%).
Já o comprometimento anual da RCL do Estado
com o serviço de sua dívida será de 4,56% em 2011,
sendo decrescente no período apurado até 2036. Nesse período, no qual haverá pagamentos previstos da
operação pretendida, a média de comprometimento
será de 1,91%, bem inferior aos 11,5% fixados como
limite máximo pelo Senado Federal, ou seja, mesmo
com a operação em exame, o Estado utilizará apenas
16,6% de sua margem disponível para esse limite.
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De acordo com a análise da capacidade de pagamento, efetuada pela STN e consignada na Nota nº
678, de 5 de agosto de 2011, da Coordenação-Geral
das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Espírito Santo
foi classificado na categoria “B”, suficiente para o recebimento da garantia da União. O Estado do Espírito
Santo possui, portanto, capacidade de pagamento para
fazer frente à totalidade dos encargos de sua dívida,
já incluída a operação pretendida.
Ademais, a STN informa-nos que o Estado se
encontra adimplente com as metas e os compromissos
assumidos nos programas de financiamento e refinanciamento contratados com a União.
Com vistas à concessão da Garantia da União,
que está submetida ao que determina o art. 40 da LRF,
e aos limites e condições previstos na Resolução nº
48, de 2007, do Senado Federal, em seus arts. 9 e 10,
examinam-se os aspectos orçamentários, a situação
de adimplência do Estado em relação à União e as
contragarantias oferecidas.
Assim, verifica-se que a Lei Estadual n° 9.624,
de 18 de janeiro de 2011, que estima a receita e fixa
a despesa do Estado para o exercício financeiro de
2011, contempla dotações para o programa objeto
da operação. Há declaração do Governo do Estado
informando que estão previstas e contempladas na
referida lei estadual dotações relativas ao ingresso
de recursos relativos à operação, à contrapartida do
Estado c aos serviços do empréstimo no primeiro ano,
passíveis de serem suplementadas na ocorrência de
eventuais acréscimos.
Está também atendida a exigência de autorização
legislativa para a operação. A Lei Estadual n° 8.996, de
24 de setembro de 2008, autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito externo com o BID, no
valor dc até US$ 175 milhões de dólares dos Estados
Unidos da América. A lei autoriza, também, o Poder
Executivo a vincular, como contragarantias à garantia
da União, as parcelas necessárias e suficientes das
receitas a que se referem os arts. 155, 157 e 159, na
forma do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas.
Nos . termos do estudo sobre o comprometimento das transferências federais e receitas próprias do
Estado do Espírito Santo, a STN conclui que as contragarantias oferecidas pelo Estado são consideradas
suficientes caso a União venha a honrar compromisso
ria condição de garantidora da operação. Segundo o
estudo, a margem disponível apurada é sempre positiva, compreendendo os anos de 2009 a 2019.
Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009,
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita que
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a comprovação de adimplência do ente garantido, tanto
financeira como da prestação de contas de recursos
recebidos da União, poderá ser atestada por ocasião
da assinatura do contrato.
Por sua vez, não há registro de compromissos
honrados pela União em nome do Governo do Estado
do Espírito Santo nos últimos anos, em decorrência
de garantias concedidas, assim corno não há pendências referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União, estando ainda o Estado
adimplente com as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2011, existe margem
para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos
termos do art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), por sua vez, atestou o cumprimento das formalidades prévias à contratação, verificando que foram estipuladas as condições contratuais usuais das
operações de crédito celebradas com o BID, e que,
ademais, foi observado o que reza o art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Federal, que veda
disposição contratual de natureza política, atentatória
à soberania e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras ou que implique compensação
automática de débitos e créditos
Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional entendeu que o Estado do Espirito Santo apresenta capacidade financeira e de pagamento suficientes para
contratar a operação em exame e, fundamentada nos
parâmetros que utiliza para avaliar o risco da União
na concessão da garantia solicitada, manifestou-se
favoravelmente à sua concessão.
Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas Resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim
como as exigências e condições para a prestação de
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de
autorização do Estado do Espírito Santo para contratar
a operação de crédito externo, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 48, DE 2011
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
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de até US$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos da América).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até USS 175.000.000,00
(cento e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América)
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar o “Programa Rodoviário
do Espírito Santo – PRES III”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Espirito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América);
V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimonetario do capital ordinário do BID, com taxa de
juros baseada na LIBOR;
VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados
a partir da vigência do contrato de empréstimo;
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sempre que possivel iguais, pagas no dia 15 dos
meses de junho e dezembro de cada ano, vencendo a
primeira após transcorridos cinco anos e a última antes
de transcorridos vinte e cinco anos, ambos contados
da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a urna
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID
e composta pela taxa de juros LIBOR trimestral para
dólar dos Estados Unidos da América, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
de BID que financiam os empréstimos do Mecanismo
Unimonetário com taxa de juros baseada na LIBOR,
mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado
por operações para mitigar as flutuações da LIBOR,
mais uma margem (spread) para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, exigida juntamente
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com os juros, entrando em vigor sessenta dias após a
assinatura do contrato, sendo que, em hipótese alguma, excederá ao percentual de 0,75% a. a.;
X – despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% do financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
§ 1° As datas de pagamentos do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do Fiador, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial
do empréstimo, de flutuante, baseada na LIBOR, para
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos definidos no Contrato de Empréstimo.
§ 3° Para o exercício das opções referidas no parágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos
incorridos pelo BIT) na sua realização.
Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Espírito Santo na contratação da
operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1° O exercício da autorização prevista no caput fica condicionado a que o Estado do Espírito Santo celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 48, de 2007, e o cumprimento das condições
prévias à realização do primeiro desembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. – Presidente. – Lídice da Mata, Relatora.
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PARECER N° 1.059, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n° 130, de 2011, do
Presidente da República (n° 415, de 29 de
setembro de 2011, na origem), que solicita
autorização do Senado Federal para que
seja contratada operação de crédito externo entre a República Federativa do Brasil e
o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até
US$107.332.500,00 (cento e sete milhões,
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos
dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, cujos recursos destinam-se
ao “Programa de Desenvolvimento do Setor Água – INTERÁGUAS”.
Relator: Senador Jorge Viana
Relator Ad Hoc: Senador Cyro Miranda
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de Infraestrutura Hídrica e da Secretaria Nacional de
Defesa Civil e ao Ministério das Cidades, por meio da
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental”.
O programa prevê o envolvimento dos setores
públicos relacionados à água, buscando, principalmente, uma melhor articulação e coordenação de
ações, com o intuito de aumentar a eficiência no uso
da água e na prestação de serviços e ainda melhorar
a aplicação de recursos públicos no setor, reduzindo
os desperdícios causados pelas deficiências das articulações intersetoriais.
O custo total do Projeto foi estimado em
US$143.110 mil, sendo US$107.332 mil referentes
ao ingresso de recursos externos e US$35.778 mil
de contrapartida, com o seguinte cronograma de desembolso:

I – Relatório
Trata-se de pleito do Governo Federal para que
seja autorizada operação de crédito externo junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos da operação destinam-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor Água
– INTERÁGUAS”.
O programa em questão foi identificado como
passível de obtenção de financiamento externo pela
Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na forma da Recomendação no 1.118, de 13 de julho de 2009.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Fazenda, prestou as devidas informações sobre
as finanças externas da União, bem como analisou as
informações referentes à referida operação de crédito,
manifestando-se favoravelmente à sua contração, na
forma do Parecer n° 1.034-2011/GEOPE/CODIP/STN,
de 24 de agosto de 2011.
O Banco Central do Brasil efetuou o credenciamento da operação sob o registro ROF-TA 586587.
Já a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN),
por intermédio do Parecer PGFN/COF/nº 1.755, de 14
de setembro de 2011, pronunciou-se pela legalidade
das minutas contratuais e pelo atendimento das formalidades legais prévias à contratação.
II – Análise
Segundo a STN, o “Programa visa a dar suporte à
implementação de políticas e planos nacionais no setor
água. A execução do Programa caberá ao Ministério do
Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Recursos
Hídricos e da Agência Nacional de Águas – ANA, ao
Ministério da Integração – MI, por meio da Secretaria

A STN estima que o custo efetivo médio da operação situa-se em 3,23% (três inteiros e vinte e três
centésimos por cento) ao ano. Considerando-se o custo
atual da curva média de captação do Tesouro Nacional
em dólar dos Estados Unidos da América no mercado
internacional, a operação encontra-se em patamares
aceitáveis para aquela Secretaria.
Em resumo, o parecer da STN considerou atendidas as seguintes exigências:
a) cumprimento dos requisitos contidos na Lei
Complementar n° 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e na Resolução n° 48, de 2007,
alterada pela Resolução n° 41, de 2009, ambas do
Senado Federal;
b) adequação orçamentária e à programação
financeira do Tesouro Nacional, com inclusão do Programa na Lei n° 11.653, de 2008 (Lei do Plano Plurianual 2008/2011), e no Programa no Projeto de Lei do
Plano Plurianual 2012/2015;
c) observância dos limites de endividamento e
apresentação de capacidade de pagamento;
d) não atribuição ao Tesouro Nacional de riscos
superiores àqueles normalmente assumidos em operações dessa natureza.
A STN recomendou, finalmente, que, previamente à formalização do contrato de empréstimo, o BIRD
deverá informar acerca da aprovação: a) das minutas
de portarias de criação do Comitê Gestor do Programa e das Unidades de Gerenciamento do Programa,
e b) da minuta do Manual Operacional.
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III – Voto
Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Presidente da República encontra-se de acordo com o
que preceitua a Resolução n° 48, de 2007, do Senado
Federal, devendo ser concedida a autorização para a
contratação da operação de crédito externo pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 49, DE 2011
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor de até US$107.332.500,00
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e
dois mil e quinhentos dólares dos Estados
Unidos da América) junto ao Banco para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
destinada ao financiamento do Programa
de Desenvolvimento do Setor Água (INTERÁGUAS).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) no valor de até USS107,332,500.00
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor
Água – INTERÁGUAS”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do
Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: até US$107.332.500,00 (cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil
e quinhentos dólares dos Estados Unidos da
América);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro de 2016;
VI – amortização: parcelas semestrais
e consecutivas, de valores tanto quanto possíveis iguais, pagas no dia 1º dos meses de
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junho e dezembro de cada ano, vencendo-se
a primeira parcela em 1º de dezembro de 2016
e a última em 1º de junho de 2041; com cada
parcela correspondendo a 2% (dois por cento)
do valor total do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas
mesmas datas do pagamento da amortização
e calculados sobre o saldo devedor periódico
do empréstimo, a uma taxa composta pela
taxa de juros de referência do mercado interbancário londrino (Libor) semestral para dólar
dos Estados Unidos da América, acrescida de
uma margem (spread) a ser determinada pelo
BIRD semestralmente;
VIII – comissão à vista (front-end fee):
até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)
sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na
data em que o contrato entrar em efetividade;
IX – opção de alteração da modalidade
de empréstimo: a contratação na modalidade
“margem variável” permite a alteração para a
modalidade “margem fixa” mediante solicitação
formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º A formalização do contrato de empréstimo deverá ser precedida da aprovação das seguintes
minutas:
I – portarias de criação do Comitê Gestor e das Unidades de Gerenciamento do Programa; e
II – manual operacional.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –
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PARECER No 1.060, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem no 131, de 2011,
(Mensagem no 416, de 29 de setembro de
2011, na origem), que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
de até € 100.000.000,00 (cem milhões de
euros), entre a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (COPASA) e o Kreditanstalt für Wiederoufbau (KfW) da República
Federal da Alemanha, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa de Despoluição
da Bacia do Rio Paraopeba.
Relator: Senador Francisco Dornelles
I – Relatório
Mediante a Mensagem no 131, de 2011, a Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal, consoante o art. 52, incisos V, VII e VIII
da Constituição Federal, pleito da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), para que seja
contratada operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até €
100.000.000,00 (cem milhões de euros), junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
A operação de crédito em tela, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do Programa de
Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba, submete-se
aos ditames da Resolução no 48, de 2007, que “dispõe
sobre os limites globais para as operações de crédito
externo e interno da União, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal
e estabelece limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo”,
e da Resolução no 43, de 2001, que “dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de autorização,
e dá outras providências”, em conformidade com o art.
52, incisos V, VII e VIII, da Constituição Federal.
O Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba, cuja execução estará a cargo da COPASA,
consiste em ações de saneamento básico, com foco
socioambiental, que visam a melhoria da situação ambiental e das condições de vida da população da região. O Programa é composto de quatro componentes,
a saber, (a) esgotamento sanitário e uso de biogás; (b)
unidades de tratamento de resíduos, (c) mobilização,
sensibilização e educação sanitária da população; e
(d) proteção de mananciais.

Outubro de 2011

Trata-se de empréstimo junto à instituição oficial
de crédito alemã KfW, que pratica taxas diferenciadas
dentro de uma política de apoio ao desenvolvimento
da infraestrutura dos países em desenvolvimento. A
previsão é de que o desembolso ocorra até 20 de junho de 2015, em oito parcelas semestrais, em junho
e dezembro. A taxa de juros será fixa e de 3,11% ao
ano. A amortização será feita em dezoito parcelas
semestrais, vencíveis em junho e dezembro, sendo
a primeira devida trinta e seis meses após a data de
assinatura do contrato.
II – Análise
De acordo com pareceres da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como outros documentos
constantes no processado, não há óbices jurídicos e
econômico-financeiros à operação de crédito.
O Parecer PGFN/COF no 1.753, de 2011, conclui
que as minutas contratuais são passíveis de cumprimento pelas partes envolvidas, não atribuindo riscos
superiores àqueles normalmente assumidos em operações de mesma natureza.
Dessa forma, a PGFN avaliou que o assunto deveria ser submetido à consideração do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que, em entendendo
cabível, encaminhasse a matéria para exame e final
pronunciamento do Senado Federal, nos termos do
art. 52, incisos V e VII da Constituição da República,
ressalvando-se que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, fosse verificada a situação
de adimplência da COPASA junto à União, bem como
formalizado o contrato de contragarantia.
No Parecer no 1.073/2011/GERFI/COPEM/SURIN/STN/MF, consta a análise da recomendação do
Projeto pela Comissão de Financiamentos Externos
(COFIEX) de no 1.193, de 2010, homologada pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Consta também a análise das condições financeiras
e das exigências constitucionais e decorrentes da Lei
Complementar no 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, de inclusão do programa no plano
plurianual e de previsão orçamentária.
Ainda segundo a STN, consulta realizada por
meio eletrônico em 30 de agosto de 2011 não indicou
a existência de débitos da COPASA junto à União e
às entidades controladas pela Administração Pública
Federal. Foram anexadas ao processo cópias de certidões atualizadas, emitidas em nome da COPASA,
conforme requer a LRF:
a) Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
b) Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS),
emitida pela Caixa Econômica Federal.
Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União
para o primeiro quadrimestre de 2011 há margem nos
limites para a concessão da pleiteada garantia da União,
conforme o estabelecido no art. 9o da Resolução no 48,
de 2007, do Senado Federal.
A STN informa que a COPASA possui boa capacidade de geração operacional de caixa e uma confortável situação econômico-financeira. A operação é
financeiramente atrativa e a Mutuaria possui capacidade para suportar o pagamento do fluxo financeiro
decorrente do empréstimo.
Conforme consta das Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinária, realizadas em 28 de
abril de 2009 e 25 de fevereiro de 2011, a COPASA foi
autorizada a contratar a operação de crédito em tela e
a oferecer contragarantias à União, representada por
suas recitas próprias, limitadas ao valor do serviço da
dívida, e até que a totalidade dos compromissos decorrentes seja saldada. Adicionalmente, o Estado de
Minas Gerais, nos termos da Lei Estadual n° 19.462,
de 11 de janeiro de 2011, ofereceu contragarantias
representadas pelas receitas de que trata o art. 159,
inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal.
O Banco Central do Brasil efetuou o registro da
pretendida operação de crédito externo no Sistema de
Registro de Operações Financeiras (ROF), sob o registro TA 580496, evidenciando, portanto, que o empréstimo atende à política de captação de recursos externos
do País. Ressalte-se ainda que, a operação de crédito
pretendida implicará uma taxa de juros fixa de 3,11%
ao ano, um patamar muito aceitável, considerando-se
os custos de captação de recursos externos.
Portanto, a operação financeira cumpre as condições e exigências estabelecidas pelas Resoluções n°
43, de 2011, e n° 48, de 2007, que, além da observância dos aspectos de natureza estritamente financeira,
exige que a União observe, dentre outras, as seguintes
condições prévias à prestação de garantia:
a) oferecimento de contragarantias suficientes para o pagamento de qualquer desembolso que a União possa vir a fazer se
chamada a honrar a garantia;
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b) cumprimento, pelo tomador do empréstimo, dos compromissos tributários, financeiros
e fiscais assumidos para com a União e entidades controladas pelo Poder Público Federal.
As considerações relativas ao mérito do pedido
são, também, positivas. O maior objetivo do Programa
consiste melhorar a situação socioambiental da bacia
hidrográfica do Rio Paraopeba.
III – Voto
Pelo exposto, voto pela concessão da autorização
pretendida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 50 , DE 2011
Autoriza a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (COPASA) contratar operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de
até € 100.000.000,00 (cem milhões de cures),
com o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KƒW)
da República Federal da Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o Programa
de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a conceder garantia
à operação de crédito externo a ser contratada pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), no valor de até € 100.000.000,00 (cem milhões
de euros), com o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KƒW)
da República Federal da Alemanha.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do Programa de Despoluição
da Bacia do Rio Paraopeba.
Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1°
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KƒW) da República Federal da Alemanha;
II – devedor: Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (COPASA);
III – garantidor: República Federativa
do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até
€100.000.000,00 (cem milhões de euros);
V – valor da contrapartida:
€20.000.000,00 (vinte milhões de euros);
VI – prazo de desembolsos: até 20 de
junho de 2015;
VII – amortização: o empréstimo será
pago em dezoito parcelas semestrais, sucessivas, aproximadamente iguais, vencendo-se
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a primeira trinta e seis meses após a assinatura do contrato;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente, em 20 de junho e em 20 de dezembro, calculados sobre o saldo devedor do
empréstimo a uma taxa fixa de 3,11% (três
inteiros e onze centésimos por cento) ao ano;
IX – juros de mora: 300 (trezentos) pontos-base acima da taxa base de juros cobrada
pelo Banco Central da Alemanha;
X – comissão de compromisso: 0,25%
(vinte e cinco centésimos de um por cento) ao
ano, sobre o saldo não desembolsado, sendo
devida nas mesmas datas das parcelas de
amortização;
XI – taxa de administração: 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor
total do empréstimo, pagos em uma única
parcela em até três meses após a assinatura
do contrato, mas, em qualquer caso, antes do
primeiro desembolso.
Parágrafo único. Caso opte por cancelar algum
desembolso, o devedor, além do prévio consentimento do credor, deverá pagar uma taxa de indenização
pelos juros não recebidos
Art. 3o Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder contragarantias adicionais à União na
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operação de crédito externo referida nesta Resolução,
mediante vinculação de suas receitas de que trata o
art. 159, inciso I alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal.
Art. 4o A autorização prevista no caput do art.
o
1 fica condicionada a que, previamente à assinatura
dos instrumentos contratuais, sejam cumpridas as seguintes condições:
I – formalização, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais e pelo Estado de
Minas Gerais, do respectivo Contrato de Contragarantia;
II – verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento das condições prévias à
realização do primeiro desembolso, as quais
constam da minuta do contrato de empréstimo.
Art. 4o O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de quinhentos e quarenta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de outubro de 2011. –
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.057 a 1.060, de 2011, da Comissão de Assuntos
Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes Projetos de Resolução:
– Nº 47, de 2011 (MSF 127/2011), que autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia
à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar
operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até cinqüenta milhões de
dólares dos Estados Unidos da América, cujos
recursos destinam-se ao Programa de Financiamento para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo;
– Nº 48, de 2011 (MSF 129/2011), que autoriza o Estado do Espírito Santo a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até cento e setenta e cinco milhões
de dólares dos Estados Unidos da América;
– Nº 49, de 2011 (MSF 130/2011), que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de até cento e sete
milhões, trezentos e trinta e dois mil e quinhentos
dólares dos Estados Unidos da América, junto
ao Banco para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), destinada ao financiamento do Programa
de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas); e
– Nº 50, de 2011 (MSF 131/2011), que autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)
contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até cem milhões de euros, com o Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.225, DE 2011
Requer, nos termos do art. 258 do Regimento Interno
do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de
Lei do Senado nº 625, de 2011, que dispõe sobre royalties
devidos em função da produção de petróleo, gás natural
e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha
de produção e sobre receita da União de comercialização dos mesmos bens, instituídos pela Lei nº 12.351, de
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22 de dezembro de 2010, e sobre participação especial
devida sob o regime de concessão, instituído pela Lei nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, com o Projeto de Lei da
Câmara nº 16, de 2010, que dispõe sobre a exploração e
a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção,
em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá
outras providências. (Exploração e produção de petróleo;
competências do CNPE, da ANP e do Ministério de Minas
e Energia; casos de contratação direta e de licitação para
exploração de petróleo; contratos de partilha de produção;
rateio das rendas governamentais no regime de partilha
de produção (royalties); comercialização do petróleo.),e
com o Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011, que dispõe sobre royalties e participação especial devidos em
função da produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão no mar
territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma
continental, e sobre royalties devidos sob o regime de
partilha de produção, instituído pela Lei nº 12.351, de 22
de dezembro de 2010, que já tramitam em conjunto, por
disporem sobre matéria correlata.
Sala das Sessões, – Senador Francisco Dornelles.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
(*)REQUERIMENTO Nº 1.226, DE 2011
Requer, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado
com o art. 99 do Regimento Interno, que sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 135, de 2010, que “Altera a Lei nº 7.102,
de 20 de junho de 1983, para fixar o piso salarial dos vigilantes”, seja ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos
além da comissão constante em seu despacho original.
Sala das Sessões, – Senador Francisco
Dornelles, PP – RJ.
(À Mesa, para decisão)
(*) Avulso republicado em 7-10-2011 para inclusão do despacho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/58, de 2011
(nº 1.284/2011, na origem), do Procurador-Geral da
República, indicando a Senhora CLÁUDIA MARIA DE
FREITAS CHAGAS para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público, em conformidade com o disposto
nos incisos I e II do art. 130-A da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Paulo.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Solicito
minha inscrição no horário de liderança para depois
da Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidente, a minha inscrição também pela liderança
da oposição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inscrição pela liderança da oposição.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Presidente, da mesma forma, a minha inscrição após
a Ordem do Dia pela liderança do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe após a Ordem do Dia.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há sobre a mesa
o PRS nº 48, com pedido de urgência da Comissão de
Assuntos Econômicos para submeter ao Plenário da
Casa a aprovação de uma operação de crédito para o
Estado do Espírito Santo.
Gostaria de solicitar a V. Exª que priorizasse esse
requerimento, naturalmente quando considerasse a
hora mais oportuna nesta sessão, em razão da importância dessa operação para o meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sintonizado com o desejo de V. Exª, os quatro
projetos de crédito, inclusive este do Espírito Santo, já
se encontram sobre a mesa, para, no momento oportuno, votarmos aqui.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Agradeço a deferência de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 25, de 2011, que dá nova
redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho
de 1981, que dispõe sobre as atividades do médico-residente e trata das contribuições devidas
aos conselhos profissionais em geral (proveniente
da Medida Provisória nº 536, de 2011).
Transcorre hoje a oitava sessão da matéria constando da pauta.
Prestados esses esclarecimentos, quero passar
à apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Wilson Santiago,
que é o Relator- revisor.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para fazer uma solicitação à Mesa.
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Desde o mês de maio, está na Mesa um requerimento que foi assinado por todos os Líderes de
partidos do Senado Federal, à exceção do Senador
Itamar Franco, que já se encontrava hospitalizado em
São Paulo. Trata-se de um pedido para inclusão em
pauta de proposta de emenda constitucional que define a obrigatoriedade do diploma para o exercício da
profissão de jornalista.
Então, eu gostaria de pedir a V. Exª que analisasse
a possibilidade de, o mais brevemente possível, fazer
a leitura em plenário, para que pudéssemos marcar
uma data para votação.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero dizer a V. Exª que o Senador Antonio
Carlos Valadares, na sessão que houve pela manhã,
fez a mesma solicitação, e a Mesa deferiu o pedido.
Com a palavra o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a
V. Exª para fazer uso da palavra, após a Ordem do Dia,
como Líder do DEM.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Como Líder do DEM, após a Ordem do Dia, o
Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estando ausente o Relator Wilson Santiago,
mas já tendo enviado o seu relatório à Mesa, peço ao
Senador Jucá que, como Relator ad hoc, proceda à
leitura do relatório do Senado Wilson Santiago.
PARECER Nº 1.061, DE 2011–PLEN
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
ler o relatório. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o Projeto de Lei de Conversão
nº 25, proveniente da Medida Provisória nº 536, dá
nova redação ao art. 4º da Lei nº 6.932, que dispõe
sobre a atividade de médico-residente.
O projeto tramitou na Câmara dos Deputados,
onde recebeu várias emendas. Essas emendas, com
parecer da constitucionalidade, são pela aprovação
tanto no mérito quanto na questão da constitucionalidade. O parecer já foi distribuído às Srªs e aos Srs.
Senadores. Reajusta a bolsa dos residentes médicos
e, portanto, o parecer é favorável, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N° 1.061, DE 2011
De PLENÁRIO, sobre o Projeto de Lei
de Conversão n° 25, de 2011, proveniente
da Medida Provisória n° 536, de 2011, que
dá nova redação ao art. 4° da Lei n° 6.932,
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de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico-residente.
RELATOR-REVISOR:
SANTIAGO

Senador

WILSON

I – Relatório
O Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 25, de
2011, resultou da conversão da Medida Provisória
(MPV) n° 536, de 2011, que “dá nova redação ao art.
4° da Lei n° 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe
sobre as atividades do médico-residente”.
A alteração promovida pela MPV n° 536, de 2011,
na referida lei consiste em:
(i) reajustar o valor da bolsa;
(ii) determinar a filiação desses estudantes ao Regime Geral da Previdência Social
como contribuintes individuais;
(iii) estender-lhes o direito à licença-paternidade e licença-maternidade e à prorrogação
do tempo de residência por prazo equivalente
aos afastamentos por motivo de saúde e de
licença-maternidade ou licença-paternidade; e
obrigar a oferta, pela instituição de saúde responsável pelo programa de residência, de: condições
adequadas para repouso e higiene pessoal durante os
plantões; alimentação; e moradia durante o período da
residência, se comprovada a necessidade, nos termos
do regulamento.
A MPV n° 536, de 2011, recebeu doze emendas
e foi submetida à apreciação do Plenário da Câmara
dos Deputados, uma vez que a comissão mista destinada a apreciá-la não se instalou.
O PLV n° 25, de 2011, resultou, assim, da aprovação do parecer proferido em Plenário pela relatora
Deputada Jandira Feghali, em substituição à Comissão
Mista, o qual concluiu pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa
e adequação financeira e orçamentária da MPV, e, no
mérito, pela sua aprovação, na forma do PLV apresentado. Das emendas oferecidas à Medida Provisória,
algumas foram incorporadas ao texto do PLV, tendo
sido as demais rejeitadas por inconstitucionalidade
ou por incompatibilidade e inadequação financeira e
orçamentária.
São as seguintes as matérias novas incluídas no
PLV, em razão das emendas acolhidas pela relatora:
(i) o acréscimo de um dispositivo na Lei
n° 9250, de 1995, que altera a legislação do
Imposto de Renda, para determinar que a bolsa
de estudo recebida pelos médicos-residentes
não seja caracterizada como contraprestação
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de serviços ou vantagem para o doador, de tal
forma que os valores recebidos a esse título sejam isentados do pagamento daquele imposto;
(ii) 29 novos dispositivos, distribuídos em
9 artigos, dispondo sobre valores (anuidade,
multas e outras obrigações definidas em lei)
devidos a conselhos de fiscalização do exercício profissional.
Em relação a essa última matéria, os acréscimos
determinam, entre outras medidas:
(i) que os conselhos poderão cobrar anuidades, multas e outras obrigações definidas
em lei especial;
(ii) que o fato gerador das anuidades é a
existência de inscrição no conselho;
(iii) que o valor da anuidade será fixado
segundo as características do inscrito – no
caso de pessoa física, segundo o nível de
escolaridade; e, no caso de pessoa jurídica,
segundo o capital social;
(iv) que o valor da anuidade será reajustado segundo a variação do índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC).
II – Análise
No mérito, em síntese, a MPV n° 536, de 2011,
estabelece novo valor para a bolsa paga aos médicos-residentes, o tipo de filiação à Previdência Social e
os beneficias previdenciários a que têm direito, e as
obrigações das instituições responsáveis pelos programas de residência médica no que tange a condições
de repouso, higiene pessoal, alimentação e moradia
do residente.
O reajuste do valor da bolsa é o motivo da urgência e relevância que justificam a edição da medida, uma vez que esse valor tem sido – nos termos da
mensagem que encaminhou a exposição de motivos
da MPV – “objeto de tensionamento entre o movimento
dos médicos residentes e o Governo Federal”.
A alteração do tipo de filiação ao sistema previdenciário – que deixa de ser na qualidade de segurado
autônomo para ser de contribuinte individual – constitui, na prática, uma mudança apenas de denominação.
A concessão do direito à licença-maternidade,
com a possibilidade de prorrogação, nos termos da Lei
n° 11.770, de 9 de setembro de 2008 (em substituição
à permissão de afastamento por quatro meses), com
garantia de bolsa por todo o período, para a residente
gestante; a concessão do direito à licença-paternidade
para os residentes, bem como do direito a afastamento
por motivo de gravidez ou saúde, com manutenção do
pagamento da bolsa e prorrogação do tempo de re-
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sidência por igual período, para residentes de ambos
os sexos, são, a nosso ver, medidas justíssimas. É
inegável que constituem devida ampliação de direitos
sociais a esses estudantes.
O oferecimento de condições adequadas para
repouso e higiene pessoal durante os plantões passa
a ser obrigação das instituições responsáveis pelos
programas de residência, o que também é correto e
desejável.
A obrigatoriedade de oferta, por parte das instituições responsáveis pelos programas de residência
médica, de alimentação e moradia durante o período
de residência também tem mérito. No que diz respeito à oferta de moradia para o residente – que o texto
original da MPV condicionava à comprovação da necessidade –, a nova redação dada pelo PLV nos parece mais adequada, apenas remetendo à matéria a
regulamentação.
Dessa forma, em relação às alterações propostas
no art. 4° da Lei do Médico-Residente, o PLV n° 25,
de 2011, mantém, basicamente, o texto da MPV, com
dois aprimoramentos: o que exclui a necessidade de
comprovação de necessidade para a concessão de
moradia para o residente pela instituição responsável
pelo programa de residência; e o que inclui dispositivo
estabelecendo que o valor da bolsa poderá ser objeto
de revisão anual.
Em relação aos dispositivos que tratam das contribuições devidas aos conselhos de fiscalização do
exercício profissional, o PLV estabelece normativa
que se fazia necessária para apaziguar as frequentes
demandas judiciais sobre a matéria.
Do ponto de vista da constitucionalidade, a MPV
respeita os balizamentos constitucionais próprios desse instrumento legislativo, consignados no art. 62 da
Constituição Federal, isto é, não versa sobre as matérias
relacionadas no inciso I do § 1° do referido art. 62; não
se enquadra nas hipóteses dos seus incisos II a IV; e
não se destina a regulamentar artigo da Constituição
cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda,
respeitando-se, dessa forma, a vedação expressa no
art. 246 da Carta Magna.
III – Voto
Em vista do exposto o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei de Conversão n° 25, de 2011.
Sala das Sessões, – Presidente – Relator-Revisor
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aos pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira da matéria. Quanto ao mérito, também
o parecer é favorável.
Em votação os pressupostos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
essa medida provisória, embora tenha uma condição
nobre, vamos relembrar que tivemos aqui um episódio
em que ainda estava presente a hoje Ministra Senadora
Gleisi Hoffmann. Ela radicalizou e não deixou que essa
medida provisória fosse votada. Então, Sr. Presidente,
é óbvio que, no mérito, ninguém pode ser contrário às
disposições relativas aos médicos-residentes.
Todavia, Sr. Presidente, é bom lembrar o seguinte:
o Supremo Tribunal Federal já decidiu quanto ao alcance do art. 62, § 10, da Constituição Federal. O que
diz ali? Que é vedado, no mesmo período legislativo,
na mesma sessão legislativa, deliberar sobre matéria rejeitada pelo Congresso; e considera-se rejeição
inclusive o decurso de prazo, que foi o caso, porque
a medida provisória caiu sem deliberação da Casa à
meia-noite daquele fatídico dia.
Lembro, Sr. Presidente, apenas para ficar bem
resumido, que, em matéria doutrinária, entendem os
professores Paulo Gustavo Gonet Branco e Gilmar
Ferreira Mendes, que também é Ministro do Supremo
Tribunal Federal, que a medida provisória só pode ser
reeditada na sessão legislativa seguinte àquela em
que ocorreu a rejeição, e não na seguinte àquela em
que foi reeditada.
Muito bem! Alguns dispositivos absolutamente irrelevantes são totalmente díspares daqueles originais,
mas, em grande parte, na sua essência, na questão
intrínseca, a medida provisória é a mesma. E vale lembrar, Sr. Presidente, que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 293, o Ministro Celso de Mello, do
Supremo Tribunal Federal, disse o seguinte:
A rejeição parlamentar de medida provisória ou de seu projeto de conversão, além de
desconstituir ex tunc a eficácia jurídica, opera
uma outra relevante consequência de ordem
político-institucional, que consiste na impossibilidade de o Presidente da República renovar
esse ato quase-legislativo de natureza cautelar.
Aí repete:

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer é favorável quanto ao mérito, quanto

Modificações secundárias de texto que
em nada afetam os aspectos essenciais e in-
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trínsecos da medida provisória expressamente
repudiada pelo Congresso Nacional constituem expedientes incapazes de descaracterizar a identidade temática que existe entre
o ato não convertido em lei e a nova medida
provisória editada.
De sorte, Sr. Presidente, que, por ser totalmente
inconstitucional a reedição desta medida provisória,
bem como seu projeto de conversão, nós vamos dar
o parecer pela inconstitucionalidade e, consequentemente, nas questões de relevância, urgência, adequação financeira, mas, principalmente, quanto à questão
constitucional, nosso parecer é desfavorável.
Então, votaremos contra nessa preliminar. E também, Sr. Presidente, por outra razão: a matéria passou a regulamentar – e é uma matéria com a qual no
mérito também concordamos – cobrança de valores
expressos em moeda ou unidade de referência de
entidades autárquicas que naturalmente necessitam
dessa medida, mas é o chamado contrabando legislativo colocado mais uma vez pela Câmara, ao completo
arrepio da Presidência da República.
Vale dizer que, nesse aspecto, a Presidência da
República acertou dessa vez, pois editou apenas com
um tema. Mas a Câmara novamente colocou o contrabando legislativo. De sorte, Sr. Presidente, que nos
pressupostos votaremos contra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para fazer o
esclarecimento e registrar.
A medida provisória teve um texto diferenciado da
outra medida provisória que caiu anteriormente. Portanto, nós queremos dizer que é outra medida provisória
com modificações e poderia ser editada.
É só essa observação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Alvaro Dias. Depois, ao Senador José Agripino.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, na esteira do que disse o Senador Demóstenes Torres, o nosso Partido também entende que há
equívocos relativamente à questão constitucional que
não podem ser ignorados.
Em que pese a boa vontade do Líder do Governo
Romero Jucá em trazer a justificativa que apresenta, é
inconteste que há, sim, vícios, não há respeito a pressupostos básicos constitucionais e nós temos que mais
uma vez ressaltar isso.
Há a questão da reedição da medida provisória e
também do contrabando, que foi preocupação essencial
na proposta de V. Exª para estabelecer novo rito para
deliberação de medidas provisórias, com o parecer do
Senador Aécio Neves. Portanto, é repetição, reedição
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do que aqui se tem dito em quase todas as sessões,
quando deliberamos sobre medida provisória.
Aproveito, Sr. Presidente, para destacar que,
quanto ao mérito, não há, da nossa parte, objeção.
Inclusive, há uma emenda de minha autoria que foi
acolhida, quando da aprovação, na Câmara, da Medida
Provisória nº 521, que depois perdeu a sua eficácia pelas razões já aqui expostas pelo Senador Demóstenes.
Essa emenda que apresentei foi acolhida naquela oportunidade E agora a própria Presidência da
República a acolheu. É uma emenda que, portanto, foi
acatada pelo Poder Executivo para garantir aos médicos residentes alimentação e moradia no decorrer do
período de residência. Isso porque a medida provisória
original garantia ao médico residente alimentação e
condições adequadas para repouso e higiene pessoal
apenas durante os plantões.
A alteração que apresentamos, por ser tão relevante, foi acolhida também pela Presidência da República e é parte dessa medida provisória.
Portanto, Sr. Presidente, e óbvio, quando discutimos a Medida Provisória original, de nº 521, o nosso
posicionamento era favorável na questão do mérito. Não
fosse a atuação já referida pelo Senador Demóstenes
da atual Chefe da Casa Civil, essa medida provisória
teria sido aprovada naquela oportunidade e nós não
estaríamos aqui discutindo o contrabando e obviamente
o vício em razão da reedição no mesmo ano legislativo.
Por essa razão, Sr. Presidente, com as ressalvas
no que diz respeito à constitucionalidade, nós votaremos favoravelmente ao mérito, mas fazendo questão
de registrar que essa é também uma medida provisória
que afronta a Constituição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Continua a discussão.
Com a palavra o Senador José Agripino, para
encaminhamento da votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nós já votamos neste plenário muitas matérias sobre as quais havia dúvida com relação à constitucionalidade, e chegamos a votar pelo mérito. Mas,
neste momento, o que se está apresentando é um
imenso contrassenso: uma matéria de todo meritória
em relação à qualidade da matéria tratada, mas flagrantemente inconstitucional, porque todos nós estávamos aqui. Nós somos testemunhas da sessão em
que uma medida provisória que continha esse texto e
esse benefício caducou, não foi aprovada e, portanto,
para obedecer à Constituição, ela só poderia ser reeditada no próximo ano.
Está-se agora trazendo para o Senado votar uma
matéria que o Senado já rejeitou nesta Legislatura. Eu
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acho que votar essa matéria é obrigar o Senado a praticar uma inconstitucionalidade explícita e reconhecida.
Eu me recuso a isso. Eu me recuso a isso.
Agora, de que se trata? O que é o médico residente? É o estudante de Medicina no último ano, quando
ele está fazendo, talvez, o estágio mais importante da
sua vida profissional. Ele está hospedado num hospital de residência médica. Ele está aprendendo as
últimas lições para salvar vidas. Mérito maior do que
esse impossível.
De que trata essa matéria? Do aumento do salário dele, da bolsa a que ele tem direito, de R$1.916,00
para R$2.384,00. Do ponto de vista do mérito, Senador, é meritório? É evidente que é. Aumentar o salário
para o médico residente, assim como garantir a ele
o direito previdenciário como contribuinte autônomo.
É direito dele ter asseguradas, na instituição médica
onde ele presta residência, boas condições de higiene
e de alimentação? É evidente que é. Garantir a ele a
licença paternidade e maternidade?
Senador Ricardo Ferraço, ninguém pode discutir o mérito, a importância de votarmos isso para um
contingente imenso de brasileiros que completam o
seu aprendizado profissional nos hospitais residência.
Agora, tratar disso, de uma matéria inconstitucional, é
obrigar o Senado, que é uma Casa que existe para fazer
leis, a votar uma coisa explicitamente inconstitucional.
Então, eu quero declarar a minha enorme contrariedade em dizer que vou votar contra a urgência,
relevância e constitucionalidade. Mas, no mérito, eu
votaria a favor. E se, porventura, essa matéria, mesmo
contra a vontade do Democratas de não votar nada
inconstitucional, for aprovada, o meu voto será favorável numa homenagem ao médico residente do Brasil.
É a nossa palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Paulo Davim.
Pela ordem, Senador...
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, peço ao Senador Davim e a V. Exª apenas
um minuto de atenção.
Ouvi o que disse o Senador Agripino. E diferente
até do encaminhamento da minha liderança, eu quero
dizer, Sr. Presidente, que não tenho a menor condição de votar favoravelmente à admissibilidade dessa
matéria, não obstante o seu mérito, com o qual todos
nós concordamos.
Nós discutimos intensamente nesta Casa, a partir
da Comissão de Justiça e depois neste plenário, modificações no rito de tramitação das medidas provisórias
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para, dentre outras questões, buscar superar desvios
que voltam e equívocos que voltam a ocorrer.
Sr. Presidente, essa foi uma posição unânime
desta Casa, e quão raro são as posições unânimes
desta Casa. Uma das questões principais tratadas por
nós no substitutivo aprovado por unanimidade, enviado à Câmara dos Deputados, era esse que impedia
que uma matéria derrubada, cuja validade se perdia
numa sessão legislativa, pudesse voltar na mesma
sessão legislativa.
Como consenso, repito, inédito nesta Casa, construímos um texto que impedia os contrabandos, não
em defesa desse ou daquele partido ou para facilitar a
ação da oposição, mas para garantir respeito às prerrogativas do Senado da República.
Portanto, Sr. Presidente, essas duas questões,
com as quais concordaram todos os Srs. Senadores,
estão postas aqui novamente, violentando a vontade
expressa pelos Senadores no plenário desta Casa.
Lamento, Sr. Presidente, que a Câmara dos Deputados e permita-me dizer que caberia a V. Exª, com
autoridade de Presidente desta Casa, cobrar que a
Câmara dos Deputados dê tramitação a essa matéria,
para não ficarmos aqui constrangidos como estamos
todos hoje, aceitando contrabando em medidas provisórias, aceitando que matérias que já tenham sido
derrotadas, porque perderam validade numa sessão
legislativa, retornem numa mesma sessão legislativa.
Portanto, Sr. Presidente, vou cansar V. Exª e os
Senadores com esse discurso, mas defendo aqui as
prerrogativas do Senado Federal. Não obstante concordar com o mérito, votarei contra a admissibilidade por
me parecer inconstitucional o reenvio dessa matéria
na mesma sessão legislativa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senador Paulo Davim estava inscrito para
discutir a matéria e, em seguida, o Senador ...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa matéria eu conheço um pouquinho,
conheço o que é o dia a dia e as dificuldades dos médicos residentes no Brasil. Essa matéria pede, tão-somente, respeito ao trabalho do médico residente,
que aliás hoje no Brasil é quem carrega os hospitais
públicos e filantrópicos nas costas, é quem atravessa
as madrugadas atendendo a população mais carente
que procura o Sistema Único de Saúde, são jovens que
estão complementando a sua formação, são jovens que
estão entregando um pouco da sua juventude, dando
um pouco do seu sacrifício pessoal para melhorar a
vida de milhares e milhares de brasileiros.
Pergunto, Sr. Presidente, se esses jovens que
estão pedindo direito à licença a maternidade e pa-
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ternidade, o que todo brasileiro e brasileira tem; esses
jovens querem alimentação, moradia durante o período
de residência, uma moradia digna; querem respeito a
sua cidadania. E esta Casa defende a cidadania! Os
jovens pedem um salário justo e que tenham direito
à contribuição, que sejam contribuintes individuais da
previdência.
Então, Sr. Presidente, será que esses jovens residentes pelo Brasil afora terão de pagar esse preço
pelo fato de o Congresso Nacional, que legisla essas
causas, que defende a cidadania, ter tido problemas
no trâmite dessa mesma matéria alguns meses atrás
e, desta feita, novamente, apareceram o que costumamos chamar de contrabando? Será que eles têm culpa disso? Será que por isso mesmo vamos deixar de
apreciar e votar esta matéria que vai trazer um alento
aos estudantes carentes, que estão nos hospitais públicos e filantrópicos complementando a sua formação
para servir a própria população brasileira? Será que
vamos dar as costas a um clamor de cidadania para
esses jovens profissionais?
Acho, Sr. Presidente, que a causa desses jovens
é uma causa digna, uma causa justa.
Portanto, faço um apelo para que esta Casa vote a
aprove esta medida para o bem de milhares e milhares
de profissionais recém-formados e profissionais em formação, para melhorar e atender à população do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos oradores que sejam breves, porque
nós assumimos, ontem, um compromisso com todas
as Lideranças da Casa, do Senado e da Câmara, de
desobstruir a nossa pauta de modo que possamos entrar no exame da questão dos royalties, dos projetos
existentes na Casa.
Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apelar
mesmo para a oposição, que, na sua argumentação,
tem sua razão, tem que cumprir esse papel. Mas o
nosso Líder, o Líder do Governo já anunciou que não
há repetição de matéria; é uma nova matéria, é uma
nova tabela, são novos valores, então, alterando o
conteúdo daquela medida inicial, que poderíamos ter
votado aqui também com muita tranquilidade.
Quero, Sr. Presidente, dizer que essa oportunidade, não tendo sido votada naquela época a matéria
e voltando à discussão, permitiu que várias emendas
fossem admitidas, inclusive emendas apresentadas
pela oposição. Uma emenda que ofereci também foi
admitida, isentando essa bolsa de tributação, porque
todas as outras bolsas que eram oferecidas para os
profissionais de nível superior estavam isentas. A úni-
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ca excluída era a de médicos residentes. Então, os
médicos residentes também ficam excluídos de pagamentos de tributos sobre os vencimentos ou sobre os
recursos da bolsa oferecida para concluir seu curso de
residência. Hoje são profissionais que levam de dois a
quatro anos para concluir uma residência.
De fato, o Senador Davim tem razão. Uma boa
parte do setor público, filantrópico, e alguns casos de
particulares que admitem a residência são quem carregam de fato nas costas a saúde pública brasileira.
Quero dizer em relação à questão de matéria
que não era originalmente pertencente à medida provisória, como a questão da solução do problema dos
Conselhos, das tabelas de contribuição para os Conselhos Regionais. É uma matéria que está aqui dentro
da Casa. São vários os Conselhos que apelam, todos
os dias, para os Líderes darem solução a esse problema. De sorte, foi dada uma solução. Acho que não
se trata de um contrabando, nos termos que se tem
discutido por aí afora. É uma solução que resolve o
problema de dezenas de categorias profissionais que
apelam todos os dias para os Líderes partidários para
que aprovemos as novas tabelas de contribuição das
suas categorias.
Então, Sr. Presidente, considero que conseguimos resolver o problemas dos médicos residentes e
também das categorias que batem às portas dos Senadores, quase que diariamente, para resolver o seu
dilema de categoria profissional.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Senador Humberto Costa, para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta
medida provisória ora em avaliação pelo Plenário do
Senado Federal tem uma importância muito grande
para o nosso Sistema Único de Saúde, nosso público
de saúde. Estamos votando aqui o mesmo texto que
já foi aprovado no Senado Federal – quer dizer, não
chegou a ser aprovado pelo Senado Federal; caiu por
conta do esgotamento do prazo de vigência – e que
volta agora com os valores corrigidos. Trata-se das
bolsas dos médicos residentes.
Há quatro anos, os médicos residentes, que são
um segmento que tem uma formação profissional em
serviço, portanto, são formados ao mesmo tempo em
que trabalham, prestam serviço à população brasileira
e vêm há quatro anos sem reajuste no valor da bolsa.
Com essa medida, reajustamos em 24,5% a bolsa, que
sai de R$1.916,00 para R$2.344,00. Isso para uma carga horária que vai além das 60 horas semanais, porque, além dos dois expedientes, inclui plantões dados.
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Temos hoje no Brasil 23 mil médicos residentes
em 53 especialidades e 54 áreas de atuação reconhecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica. E
o Governo Federal quer oferecer mais 6 mil bolsas de
residência médica em 2011 e 1.174 bolsas de residência multiprofissional. Isso é muito importante, porque o
Brasil, hoje, além de ter uma relação médico/população,
profissional de saúde/população abaixo dos padrões
internacionalmente aceitáveis, além disso, temos uma
enorme concentração em determinadas regiões. Será
pelo instrumento do acesso à formação dos médicos
residentes que o Ministério da Saúde pretende garantir
profissionais na esmagadora maioria dos Municípios
brasileiros.
Portanto, o que estamos fazendo hoje nada mais
é que darmos um grande reforço ao Sistema Único de
Saúde, criarmos as condições para que possamos enfrentar o problema da ausência de médicos e de outros
profissionais de saúde – e não vejo, Sr. Presidente,
qualquer tipo de inconstitucionalidade. O que diz a
Constituição é que não se pode reeditar uma medida
com o mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa.
Aquela medida que nós votamos foi editada no
governo Lula com outro Congresso Nacional; agora
temos o Governo Dilma e um novo Congresso Nacional. Por isso, Presidente, peço o apoio de todos
os Congressistas e de todos os Senadores para que
possamos aprovar, por unanimidade, essa proposta
da maior justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Wilson Santiago, com a palavra para encaminhar a votação.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB)
– Sr. Presidente...
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de encaminhar.
O SR. WILSON SANTIAGO (Bloco/PMDB – PB.
Como Relator-revisor. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como bem foi dito anteriormente pelo Senador Humberto Costa, a Medida Provisória nº 521,
que tratou sobre o assunto dos médicos residentes, foi
editada em 2010; portanto, nós já estamos em outra
Legislatura. E, além de ser editada em 2010, tratava de
outros assuntos como, por exemplo, das gratificações
dos funcionários da Advocacia-Geral da União. A MP
nº 536, em discussão hoje, trata exclusivamente dos
médicos residentes, elevando a correção do salário
desses médicos residentes em torno de R$500,00, a
partir de sua promulgação.
Por essa razão, apesar das argumentações anteriormente feitas por vários Srs. Senadores, como,
por exemplo, José Agripino, o Senador Aécio e tantos
outros, contestando a edição das medidas provisórias
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no mesmo período, esta não é no mesmo período. Esta
foi, sim, do exercício anterior, da Legislatura anterior,
e a Constituição determina essa proibição.
A Medida Provisória nº 536, que estamos discutindo hoje e encaminhando sua votação, de fato, foi
editada agora, no ano de 2011. Portanto, preenche os
requisitos constitucionais e não admite as contestações
anteriores dos demais companheiros.
Agradeço a V. Exª e encaminhamos pela aprovação da Medida Provisória, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Wilson Santiago era o Relator da matéria
e os esclarecimentos que ele acaba de fazer são esclarecimentos de relator e não exatamente de encaminhamento à matéria.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar a votação. Com revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, meus colegas de oposição argumentaram muito bem a tese da
inconstitucionalidade da medida provisória que estamos examinando por conta da vedação constitucional
da apresentação de proposição legislativa do mesmo
teor de outra já rejeitada pelo Congresso na mesma
sessão legislativa.
Por mais laboriosas que sejam as justificativas
dos Senadores situacionistas, não me convencem.
Há sim, no meu entender, inconstitucionalidade desse ponto de vista.
Mas quero insistir num outro ponto de vista, que
me leva a afirmar com mais convicção a inconstitucionalidade do projeto de lei de conversão, que é a tese
que o Senador Inácio Arruda apenas aflorou, sobre a
questão do contrabando legislativo, meu querido amigo
Inácio Arruda. V. Exª sabe que temos um grande contrabando legislativo nessa matéria. Dirá: “É o contrabando
do bem”. Nós não somos contra o mérito, mas que há
contrabando, há. E para explicar aos nossos telespectadores, aos nossos visitantes e ao país, qual é o sentido da palavra contrabando aplicada nesse contexto,
diria que é a introdução na Câmara dos Deputados,
de uma matéria que nada tem a ver com aquela que
foi inicialmente submetida ao Congresso sob a forma
de uma medida provisória.
De fato, Sr. Presidente, o objeto da medida provisória original era a remuneração dos médicos residentes, aquela já rejeitada por nós. A mesma matéria ou
não, esse era o intuito da Presidente da República, que
considerou que esse tema era de tal modo urgente e
relevante que resolveu, para implementar a providência que pretendia, servir-se do instrumento da medida
provisória para corrigir os vencimentos, os salários e
a remuneração dos médicos residentes.
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Pois bem, o que faz a Câmara dos Deputados?
Pega uma carona, introduz nessa medida provisória
matéria de dois projetos de lei que tramitam na Câmara
PL 3507/08 e 6463/09, que tratam da mesma medida,
que tratam do mesmo tema.
Eu pergunto aos Srs. Senadores da situação: o
Governo tem uma maioria enorme, oceânica, seja no
Senado, seja na Câmara – para que serve essa maioria do Governo?
Se os Parlamentares governistas consideram tão
importante o novo disciplinamento sobre a contribuição
dos conselhos, por que sua liderança no Senado, na
Câmara e no Congresso não trabalhou na aprovação
dos projetos de lei que estão na Câmara dos Deputados
para produzir esse mesmo consenso de que resultou
a emenda parlamentar que ora estamos examinando?
Para que serve a maioria do Governo?
Preferem cruzar os braços e pegar o caminho
mais fácil, que é o caminho de engrenar num trem de
alta velocidade, que não é esse trem de alta velocidade
que a Presidente Dilma se obstina em querer construir
para onerar os contribuintes brasileiros, mas o trem de
alta velocidade legislativa da medida provisória, que
tramita num regime inteiramente próprio a ela, que é
submetida apenas a uma comissão, a Comissão de
Admissibilidade, tem prazo para ser votada, sob pena
de trancamento de pauta no Congresso. E introduz,
nesse trem de alta velocidade, mais um vagão, o vagão dos projetos de lei que tramitavam na Câmara,
descumprindo as leis do País.
Ora, se o juízo de relevância e urgência de uma
matéria é privativo do Presidente da República – só
ele pode colocar nos trilhos esse trem de alta velocidade legislativa que é a medida provisória –, não cabe
à Câmara dos Deputados incluir, por conta dela, mais
um vagão, o vagão da contribuição aos conselhos.
Essa inclusão é afronta à Constituição, e é exatamente essa a tese esposada pelo Procurador-Geral da
República na sua impugnação à lei do regime especial
de contratação das obras da Copa do Mundo, onde
houve exatamente o mesmo vício de inconstitucionalidade formal que nós estamos combatendo, agora na
discussão desta medida provisória.
Eu diria aos interessados na aprovação dessa
matéria que fiquem tranquilos. O Governo, mais uma
vez, vai aprovar. A Constituição diz o contrário? Pouco
importa, pouco importa! A Constituição não permite
o contrabando? Ah, pouco importa. E terminamos de
comemorar 23 anos de promulgação da Constituição
Cidadã. Temos o que comemorar?
O Senado aprovou, por unanimidade, a proposta de emenda constitucional de autoria do Presidente
Sarney, relatada pelo Senador Aécio Neves, que veda
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expressamente algo que já é vedado na Lei Complementar nº 95, que é a inclusão de matéria estranha à
matéria original. No entanto, hoje, a maioria governista vai desmentir aquilo que afirmou quando aprovou a
emenda constitucional do Senador Sarney.
Por isso, Sr. Presidente, começo a ficar descrente
de que, apesar de todos os esforços que esta Casa faz,
liderada por V. Exª, para dar uma nova feição às medidas
provisórias, que respeite a autonomia do Congresso,
respeite o equilíbrio entre os poderes, estou ficando
cada vez mais desanimado, porque vejo que a maioria
governista fala uma coisa aqui e faz outra coisa acolá.
Por essa razão, embora apoiando o mérito dessa matéria, votaremos contra a sua admissibilidade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, solicito a minha inscrição.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, assim que caiu a medida provisória, fiz um PLS nº 310, de 2011, igualzinho, com o
mesmo teor, para que, com celeridade, andasse no
Congresso e fosse votado. Está há quatro meses na
gaveta da Senadora Marta Suplicy como Relatora. Isso
foi em junho. Então, pergunto: o Governo não quer que
o Congresso legisle? Já teria dado tempo, inclusive com
o conhecimento da Câmara, com o projeto que tivesse
lá sido apensado, de o projeto ter voltado, Presidente.
Está faltando boa vontade! E não teríamos esse desgaste, porque a matéria é meritória. Ninguém aqui é
contra o mérito. Ela vai ser aprovada quanto ao mérito.
Agora, logo em seguida, V. Exª, na Mesa, em quatro
dias despachou; foi para a comissão, e engavetaram.
Eu, na minha ingenuidade, achava que estava
dando uma grande contribuição, mas vejo que isso
não foi possível. Então, só quero registrar, Presidente,
que não existe boa vontade por parte do Governo. Não
existe. Ele tomou a mesma medida, o mesmo caminho
que nós já teríamos sem desgaste algum, e todos estaríamos aplaudindo essa medida.
Quanto ao mérito, também sou pela aprovação,
mas o senhor me desculpe.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, pela ordem. Por favor, solicito a minha
inscrição para encaminhar.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encontra-se em
apreciação nesta Casa o Projeto de Lei de Conver-
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são, de 2011, proveniente da conversão da Medida
Provisória nº 536, de 2011, que dá nova redação ao
art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as atividades de médico residente. Trata-se
da reedição de outra Medida Provisória que trazia o
mesmo conteúdo, mas que não chegou a ser votada,
por decurso de prazo, à meia-noite da sessão plenária
desta Casa, no dia 2 de junho deste ano.
Em poucos pontos, podemos afirmar que a Medida Provisória pretende reajustar o valor da bolsa
dos médicos residentes, permitir a filiação desses
estudantes no Regime Geral da Previdência Social,
estender-lhes o direito à licença paternidade e à licença maternidade e garantir a oferta de condições
adequadas para repouso e higiene pessoal durante
os plantões e de alimentação e moradia durante todo
o período de residência.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada com modificações, vindo a abordar também a
isenção do imposto de renda sobre a bolsa de estudo
dos médicos residentes e uma questão há muito discutida no Congresso: a regularização das cobranças
de anuidades nos conselhos profissionais.
Dessa forma, a Medida Provisória foi aprovada
sob o Projeto de Lei de Conversão que ora apreciamos,
com matérias estranhas ao seu texto original, devidamente incorporadas. Cabe agora apreciá-la em duas
etapas: quanto à admissibilidade e quanto ao seu mérito.
No tocante à sua admissibilidade, gostaria aqui
de tecer alguns comentários que julgo da maior importância, sobretudo por ter sido designada anteriormente
Relatora Revisora desta matéria pelo Presidente Senador José Sarney.
Há muito o meu Partido nesta Casa, o PSDB,
vem combatendo a forma como as medidas provisórias
têm sido editadas e apreciadas no Congresso Nacional, mas especificamente no Senado Federal. Temos
combatido incansavelmente o desrespeito frequente à
Constituição Federal, que determinou que esta espécie
de proposição legislativa chamada medida provisória
só deve ser em situações excepcionais, ou seja, urgentes e extremamente relevantes.
Por isso, tem sido comum o que por si já descaracteriza a sua natureza emergencial o envio dessas
medidas provisórias ao Congresso, como forma de
usurpar a função legislativa do Congresso Nacional.
Hoje, praticamente, é só o que temos feito: votar
medidas provisórias. Por isso, com igual frequência, e
já oprimidos pelo engessamento do processo legislativo
parlamentar, tem-se tornado muito comum a inserção
de matérias estranhas ao núcleo temático das medidas provisórias encaminhadas ao Congresso Nacional
através das chamadas emendas parlamentares.
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Quanto ao seu mérito, não temos a que nos opor.
A recomposição do valor das bolsas concedidas aos
médicos residentes, em respeito às negociações que
deram fim à greve da categoria em 2010 e que levaram
à edição desta medida provisória no mesmo ano, já
reclamavam, desde então, uma solução legal que propiciasse ambiente de tranquilidade indispensável para
o País, tanto do ponto de vista da formação médica
quanto da prestação da assistência à saúde.
O mesmo se pode dizer em relação ao conteúdo
inserido pela Câmara dos Deputados no tocante às
normativas de amparo ao funcionamento efetivo dos
conselhos profissionais, mediante o estabelecimento
de regramentos para cobrança das composições.
Portanto, Sr. Presidente, eu quero aqui dizer que
me honrou muito ter sido escolhida para relatar. Mas,
infelizmente, pela posição adotada pelo meu Partido,
com o qual eu comungo inteiramente no sentido de
não votarmos aqui nenhum contrabando na medida
provisória, quero aqui dizer que aprovo a medida pelo
mérito, mas a rejeito quanto à constitucionalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presidente José Sarney, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
já foi aqui colocado por vários outros Senadores que
me antecederam que a Medida Provisória nº 536, de
2011, que estamos agora discutindo, tem o mesmo objeto da medida provisória que caiu quando tinha como
Relator o Senador Cícero Lucena. E, por decurso de
prazo aqui, lamentavelmente, não houve acordo para
sua aprovação.
Agora o Governo reedita a medida provisória. O
objeto dela é meritório, nós não éramos contra a aprovação do objeto da medida provisória lá atrás, como não
somos hoje também. Acontece que, lamentavelmente,
nós temos que ficar malhando em ferro frio, Presidente
Sarney, para aprovar a PEC de V. Exª, cujo parecer, do
Senador Aécio Neves, foi aprovado por unanimidade
aqui no Senado.
Agora mesmo o Senador Cyro Miranda fez uma
observação: que ele encaminhou um projeto que a
Senadora Marta Suplicy, como Relatora, ficou quatro meses – Senador Cyro, V. Exª falou há pouco da
tribuna –, ficou quatro meses sem dar parecer. E aí,
Senador Cyro, eu tenho a informação aqui de que o
último aumento concedido aos médicos, as bolsas dos
médicos residentes, foi aprovado aqui no Senado, Senador Sarney, em 18 dias; em 18 dias. Ou seja, essa
é uma prova cabal, Senador Eduardo Braga, de que
não há necessidade de, eu diria, vou usar a palavra
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correta, afrontar o Senado, o Congresso, para aprovar medidas provisórias desnecessárias, porque nós,
Parlamentares, queremos colaborar e legislar naquilo
que seja benéfico para a sociedade, como é o caso
aqui do objeto que trata de aumentar o valor da bolsa
do médico residente. Ninguém vai votar o contrário, o
Brasil precisa de estimular a melhoria da qualidade do
atendimento médico em todo o nosso País.
Semana passada, eu vinha, Senador Sarney, de
uma viagem aqui para Brasília e, no voo, peguei um
informativo no qual tinha uma chamada da Prefeitura
do Rio de Janeiro, oferecendo ao médico R$15.000,00
e mais vários outros benefícios para que ele fosse trabalhar no programa Saúde da Família no Município
do Rio de Janeiro. Lá no Pará – e deve ser a mesma
coisa no Amazonas do Senador Eduardo, da Senadora Vanessa –, para se conseguir um médico para ir
trabalhar no interior do interior, por R$30 mil eles não
vão. Não vão.
Então, temos de encarar a realidade. Temos de
encarar a realidade, repito. Não temos nada contra o
mérito da medida provisória, somente contra a forma,
Senador Jucá.
V. Exª, com sua competência, tem conhecimento de que o último aumento que foi concedido para a
bolsa do médico residente foi aprovado aqui em 18
dias. O projeto do Senador Cyro Miranda, no entanto,
ficou quatro meses engavetado – pegou um arquivo
de gaveta.
Mas, Senador Sarney, conte com seus Pares,
para que todos nós possamos pedir ao Governo Federal que libere a aprovação da sua PEC na Câmara,
para que possamos, de uma vez por todas, começar
a fazer o trabalho que é nosso, que é legislar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, serei muito breve.
Srªs e Srs. Senadores, senhores telespectadores
da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado,
o nosso respeito.
Essa medida provisória, Sr. Presidente, traz-me
à lembrança o Vice-Presidente José Alencar. José
Alencar Gomes da Silva. Há exatamente três anos, os
residentes o procuraram. Eles já estavam defasados,
há meses, no reajuste de seus salários. Agora estamos
reajustando para R$2,3 mil – naquela ocasião, o salário
foi reajustado para R$1,5 mil. Eles fizeram uma greve,
porque, depois de seis anos de formação e de dois ou
três anos de residência, dependendo da especialidade,
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receber um salário de R$2 mil é uma coisa aviltante
para profissionais que cuidam da nossa saúde.
Quando venho aqui para encaminhar o voto favoravelmente, Sr. Presidente, venho relembrar a luta
desse grande brasileiro, desse Vice-Presidente por
duas vezes, desse Senador conosco, o inesquecível
Presidente do meu Partido, José Alencar Gomes da
Silva. E o Congresso Nacional, Sr. Presidente, deve-lhe uma homenagem fúnebre, uma sessão solene.
Já foi feito o requerimento, não tivemos tempo ainda
de agendá-la.
Mas precisamos nos reunir para rememorar aqui
os grandes feitos desse homem da Zona da Mata de
Minas Gerais. Aliás, V. Exª tem umas das frases de que
gosto muito. Inspirado, V. Exª disse, Presidente José
Sarney, quando recebeu Afonso Arinos, na Academia
Brasileira de Letras – e isso já faz dez anos ou mais
do que isso – o seguinte: “Minas não tem mar e nem
podia ter, porque o mar é salgado e Minas é doce”.
Mais não se podia dizer da alma do povo mineiro. Mais
não se podia dizer da alma de José Alencar Gomes
da Silva. Que saudade fica neste plenário e no meu
Partido quando nos lembramos dele!
Sr. Presidente, quero encaminhar o voto favoravelmente, porque esses moços e essas moças, Senador Antonio Carlos Valadares, merecem o nosso apoio.
Numa sessão melancólica, não conseguimos consenso
para votar e agora estamos trazendo de novo à votação esta matéria. E podemos fazê-la ainda este ano
porque, há dois ou três meses, quando fomos votá-la
aqui, ela já vinha de 2010, de tal maneira que ela não
está sendo emitida na mesma sessão legislativa, já vinha do ano passado. Portanto, essa injustiça é grande.
Mas é preciso lembrar também, Sr. Presidente,
que se não temos razões ou justificativas legislativas
para votar anuidades dos Conselhos, temos um dever
cívico, um dever de justiça. Todos nós sabemos que os
profissionais brasileiros se reúnem em Conselhos, elegem seus presidentes, seus diretores e ali organizam
seus pleitos. É ali que se defendem as profissões. Nós
somos o palco, os atores. Mas os anseios, as lutas, os
sonhos e os ideais nascem nos Conselhos. Assim, não
podemos permitir que eles fiquem sem as anuidades.
Portanto, precisamos retificar o processo legislativo,
que é moroso, já que passa por tantas comissões,
provocando até mesmo o ativismo judiciário, que, muitas vezes, toma a nossa frente e decide mal – sempre
decide mal. Mas é preciso fazer com que a lei passe.
E a lei, para passar, acaba sendo um penduricalho. O
nome é esse. O nome que o povo e os parlamentares
dão é este: penduricalho, que a oposição chama de
contrabando, pela conotação mais pejorativa. Mas é
um penduricalho. O nome certo é este: penduricalho.
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Há consenso, mérito, nasce na sociedade, é a
pressão do povo em cima dos parlamentares. Sou
engenheiro, mas não faço parte do Conselho, nem do
Crea nem do Confea. São eles que vêm aqui, são eles
que nos impõem essas votações. É o povo! Esta é a
Casa do Povo! É aqui, neste Poder pacífico, que eles
exercem influência decisiva.
Agora, foge à formalidade da lei? Foge, mas não
ao espírito. Foge à formalidade, mas não ao espírito,
porque estamos fazendo em consonância, sintonizados
com os Conselhos federais, com os profissionais. E não
me digam que eles não sabem o que estão pedindo,
porque são a elite intelectual de nosso País.
De tal maneira, Sr. Presidente, que o PRB encaminha o voto “sim”, com a consciência tranquila.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a discussão.
Senador Lindbergh, para encaminhar a votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Estou inscrito para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª já discutiu a matéria. V. Exª poderá discutir o mérito. Essa primeira parte, V. Exª já discutiu.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, desculpe-me, mas solicitei à Secretária
da Mesa que me inscrevesse para discutir exatamente agora, na admissibilidade, porque fiz uma questão
de ordem a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª há de me permitir, Senador Aécio, V. Exª
que foi Presidente da Câmara durante muito tempo,
V. Exª não fez uma questão de ordem. V. Exª discutiu
a matéria.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Discordo de V. Exª. Se estivesse presidindo a sessão, Sr.
Presidente, como presidi a Câmara dos Deputados, eu
cumpriria o Regimento e daria a palavra ao Senador
que se inscreveu para fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu daria ao Paulo Davim, mas quis, em homenagem a V. Exª, dar a palavra antes a V. Exª.
Com a palavra o Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro
quero dizer que discordamos dessa urgência de votar
medidas provisórias em velocidade para limpar a pauta, para discutir a votação dos projetos de royalties
no próximo dia 19.
Tenho dito que temos de fazer o debate aqui da
Federação. Estou convencido de que, sendo esta a
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Casa da Federação, é um absurdo, Senador Aloysio
Nunes, não discutirmos aqui a dívida dos Estados.
Apresentei, hoje, a esta Casa, um projeto modificando os critérios em relação à dívida dos Estados.
Hoje, paga-se de 6% a 9% mais IGP-DI. O IGP-DI, no
ano passado, foi 11,3%.
Vejam bem: a dívida que os Estados estão pagando hoje está entre 17% a 20%, ou seja, o Tesouro está
lucrando com essa dívida dos Estados, já que temos
a taxa Selic a 12%. Então, acho que o debate deveria ser um debate da Federação, deveríamos discutir
royalties junto com FPE e também com a dívida dos
Estados. Acho que a Presidenta da República tem a
oportunidade de chamar Governadores e Senadores
à mesa para essa discussão sobre o pacto federativo.
Assumo hoje a tribuna para defender esse projeto,
e quero fazê-lo lendo pontos importantes da Exposição
de Motivos apresentada pela Presidência da República:
A Residência Médica é um programa
de treinamento em serviço de longa duração,
que permite a qualificação do médico nas diferentes especialidades que se desenvolveram na Saúde ao longo das últimas décadas.
É reconhecida mundialmente como o melhor
mecanismo de capacitação de médicos para
o exercício profissional especializado responsável e de qualidade.
Há hoje no Brasil cerca de 23.000 médicos residentes, nas 53 especialidades e 54
áreas de atuação reconhecidas pela CNRM,
cujos programas têm duração de dois a cinco
anos, com carga horária de 60 horas semanais.
Por se tratar de uma modalidade de ensino de pós-graduação fundamentado essencialmente no treinamento em serviço, há uma
situação híbrida na relação ensino-trabalho, na
qual é concedida uma bolsa de estudos com
características de bolsa-trabalho, sem qualquer estabelecimento de vínculo empregatício.
As bolsas de residentes médicos e de residentes das demais profissões da saúde (que
por Lei têm o mesmo valor) são pagas, na sua
maioria, com recursos públicos provenientes
de órgãos dos diferentes níveis de governo,
sendo que o MEC constitui o maior financiador
de residência do país, com um investimento
atual em 5.610 bolsas de residência médica/
mês para os programas desenvolvidos pelas
universidades federais em sua rede de hospitais e 483 bolsas de residência multiprofissional, totalizando 6.093 bolsas.
Este número vem crescendo anualmente,
em cumprimento à política governamental de
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expansão de vagas de residência médica, com
vista à cobertura da necessidade de médicos
especialistas detectada em estudo realizado
conjuntamente pelos Ministérios da Saúde e
da Educação, e também de implementação
da residência multiprofissional da saúde, necessária para a qualificação dos demais profissionais que compõem o quadro de recursos
humanos do SUS. Para 2011, está prevista a
meta de oferta de 6.092 bolsas de residência
médica e 1.174 bolsas de residência multiprofissional, totalizando 7.270 bolsas. No âmbito
desta política interministerial, o Ministério da
Saúde também vem expandindo o pagamento
de bolsas de residência, não apenas nas suas
unidades próprias, mas também nas de unidades estaduais, municipais e hospitais filantrópicos, com uma previsão de financiamento de
um total de 1.862 bolsas para 2011, tanto em
programas médicos como de outras profissões.
Esta modalidade de ensino foi regulamentada pelo Decreto n° 80.281, de 5 de Setembro
de 1977; e posteriormente pela Lei n° 6.932,
de 7 de julho de 1981. Tal Lei estabelece, em
seu art. 4o, alguns aspectos relacionados aos
benefícios que seriam concedidos aos médicos residentes, bem como a sua vinculação
ao sistema previdenciário.
O texto desse artigo sofreu sucessivas reformulações, por meio da sobreposição de mudanças provocadas pelas Leis nº 7.217/1984;
n° 7.601/1987; nº 8.138/1990; nº 10.405/2002,
promulgadas posteriormente, provocando diferentes interpretações com relação às obrigações das instituições em relação aos médicos residentes. Por essa razão, entende-se
ser importante reformular totalmente o art. 4°
da Lei nº 6.932, de maneira a deixar claras
novamente essas obrigações e os benefícios
concedidos aos médicos residentes.
Outro aspecto relevante [Sr. Presidente,
para concluir] a ser mencionado é o fato de
que o valor da bolsa de residência tem sido,
ao longo dos anos, objeto de tensionamento
entre o movimento dos médicos residentes e
o Governo Federal, o que, em última análise,
constituiu a motivação maior para que ocorresse a promulgação sucessiva de Leis regulamentando a matéria.
Neste contexto, o valor de R$1.916,45
fixado pela Lei nº 11.381/2006, pago a partir
de janeiro de 2007, juntamente com a pauta
de reivindicações em torno dos benefícios
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adicionais, foi objeto de paralisação nacional
liderada pela Associação Nacional dos Médicos
Residentes – ANMR [da qual a minha amiga
Deputada Jandira Feghali, do PCdoB, foi Presidente e ainda continua militando, defendendo as causas dessa importante entidade] no
início do segundo semestre do corrente ano.
As reivindicações encaminhadas pela
ANMR [Associação Nacional dos Médicos Residentes à Comissão Nacional de Residência
Médica] à Comissão Nacional de Residência
Médica, sediada no MEC, incluíram os seguintes itens: reajuste das bolsas em 38,7%,
a partir de 1 de janeiro de 2011, definição de
um período do ano para discussão e definição
de reajuste...
De forma, Sr. Presidente, que eu subo a esta tribuna para declarar meu apoio a essa entidade e meu
apoio a este projeto. Existia um clima de insegurança
muito grande entre os médicos residentes do País e,
neste momento, no Senado Federal, eu tenho certeza de que conseguimos pacificar essa relação e passar tranquilidade novamente aos médicos residentes
brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves, para
discutir o mérito da matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Inscreva-me para
discutir o mérito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para discutir o mérito.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, é para me inscrever também pelo
mérito. Mas nós já estamos votando o mérito?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, eu vou submeter também, antes, a votação dos pressupostos...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco,/DEM –
GO) – Não, por favor, por favor, atenda o nosso querido Aécio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se V. Exª concordar, nós votaremos os pressupostos e, em seguida, V. Exª falará.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Concordarei com V. Exª, registrando, mais uma vez, a mi-
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nha objeção à admissibilidade, por ser absolutamente
inconstitucional o envio desta matéria, não obstante
concordar com o seu mérito. Mas falarei em seguida,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância e
urgência.
Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Verificação, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pedido de verificação pelo Líder do DEM, devidamente apoiado por diversos Senadores.
Se quiserem que registrem os seus nomes, eu
pediria que os declinassem. Os que estão apoiando
o pedido de verificação: Senadores Aloysio Nunes,
José Agripino...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Aécio Neves e Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... Aécio Neves, Cyro Miranda, Jarbas Vasconcelos, Lindbergh Farias.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de convidar as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes
para virem votar. Nós temos uma votação nominal da
constitucionalidade da medida provisória.
É importante o voto “sim”. A Liderança do Governo
encaminha o voto “sim”, a favor da constitucionalidade
desta medida provisória que é importante, que atende
os médicos residentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente, a Liderança do PT e do Bloco de apoio
ao Governo não somente convoca os seus Senadores
para votarem “sim”, como quer lembrar aqui aos ilustres
Líderes da Oposição, bem como aos companheiros
Senadores do nosso próprio bloco, que nós temos um
compromisso político que foi assumido no dia de ontem,
numa reunião que envolveu o Presidente da Câmara,
o Presidente do Senado e as principais lideranças do
Congresso Nacional, para que nós votemos hoje essas
medidas provisórias. Eu quero fazer aqui um apelo ao
bom senso e ao cumprimento desse acordo político.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, na mesma direção que falou o Senador
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Humberto, eu gostaria de registrar aqui para o Senador Ricardo Ferraço, para o Senador Lindbergh, para
os Senadores que estão envolvidos na discussão da
questão dos royalties, que nós temos o compromisso
de só votarmos a questão dos royalties no dia 19. Portanto, vamos abrir a pauta para votar o Supersimples.
Mas não vamos apressar a votação dos royalties antes
do dia 19, exatamente para dar tempo que se construam propostas que atendam a todos os segmentos.
Portanto, fica aqui o nosso compromisso e a posição tranquilizadora do Governo de que não haverá
encaminhamento de votação da nossa parte para a
votação na Lei dos Royalties antes do dia 19. Portanto, a pauta poderá ser aberta. Hoje nós votaremos as
três medidas provisórias. E, logo após, nós votaremos
a Lei do Supersimples, que é uma lei complementar.
Será necessária a votação nominal, porque é preciso
ter 41 votos “sim”.
Como hoje é o Dia da Microempresa é um dia
importante para aprovarmos essa lei que amplia o
teto do Supersimples e que também amplia o teto do
microempreendedor individual. Portanto, a posição do
Governo é votar “sim” agora e abrir a votação da Lei
do Supersimples, liberando as duas medidas provisórias, Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB vota “não” na
admissibilidade e, em seguida, o mérito da matéria.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, o DEM vota “não”.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente, só a orientação do nosso Partido no
voto “sim”.
Queria chamar a atenção de V. Exª, Sr. Presidente
– que, neste momento, de forma mais tranquila, depois
de ter recebido as flores –, quanto à oportunidade de
votarmos “sim” e, ao mesmo tempo, votar essa medida provisória.
E não se trata de um processo aqui de confronto
entre a votação da medida provisória e a apreciação
dos royalties. A única possibilidade de este Plenário
apreciar efetivamente a matéria dos royalties, que já
virou uma polêmica nacional, é vencermos a pauta.
E este é o melhor fórum, Presidente Sarney, para
apreciar um projeto. É melhor este fórum para apreciação um projeto que sirva verdadeiramente, como
alternativa a essa distribuição dos royalties do que a
apreciação do veto. Alguém achar que o veto é a grande solução é um erro, achar que também vamos postergar ao extremo essa decisão é também, mais uma
vez, trabalhar com a lógica de um grande erro para a
Nação brasileira. Se queremos efetivamente um novo
pacto federativo, vamos apreciar essa matéria, vamos
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discutir! Esse pode ser o caminho, Presidente Sarney,
do que V. Exª tem levantado para discussão de um novo
pacto federativo, de um novo FPE. É esse o consenso
que pode nos levar a novas tratativas.
Portanto, vamos votar esta medida provisória e
as outras, limpar a pauta. Sugiro a V. Exª que paute na
Mesa o 448 e os seus apensados, para que comecemos efetivamente a discutir neste palco. Foi importante,
muito importante a reunião patrocinada por V. Exª, foi
muito importante V. Exª ter convocado, antes do recesso, essa reunião de líderes para que pressionássemos
o Executivo para que essa matéria pudesse ser discutida. Foi a partir daquela reunião, Presidente Sarney,
que esse processo se descortinou, foi a partir daquela
reunião que verdadeiramente sentamos para discutir
uma nova modalidade de distribuição dos royalties.
Agora, o palco para encerrar essa tarefa, o palco para concluir essa questão chama-se Plenário do
Senado. Todo mundo fala de propostas, eu não vi nenhuma ainda, está na cabeça, na língua de quem quer
que seja e isso tem que vir para o papel, isso tem que
vir para um projeto, isso tem que vir para o local que
é o fórum adequado de deliberação.
Portanto, Senadores, prefeitos, governadores,
Governo Federal, Petrobras, interessados, têm que se
mobilizar agora, a partir dessa intervenção, para que
a gente, até o dia 26, construa, no palco do acordo,
no palco do consenso, que é o Plenário, uma propos-
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ta que efetivamente atenda aos interesses da Nação,
dos Estados e dos Municípios.
Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Sr. Presidente, para registrar esse gesto bonito de
entregar flores a V. Exª, flores em vida, e uma cobrança
simbólica para que a Emenda nº 29 vá à votação de
uma forma mais rápida. Fazemos coro com esse anseio
e pedimos, já que o Brasil tanto necessita de recursos
para a saúde pública, que V. Exª, com a sensibilidade
que tem, dê impulso necessário para que essa matéria seja votada o mais rápido possível, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concordo com V. Exª, e a Mesa procederá
nessa direção.
Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –Votaram SIM 45; NÃO, 13 votos.
Nenhuma abstenção.
Aprovados os pressupostos de urgência e relevância da matéria.
Em discussão o projeto de lei de conversão da
medida provisória e das emendas.
Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem novamente.
Eu não entendi o Senador Lindbergh. Ele fez a
maior apologia, tentou obstruir e votou a favor. Votou
sim? Será que ele não votou errado? Talvez esteja na
hora de corrigir o voto.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Não, Senador Demóstenes, eu votei a favor.
Expressei o meu voto a favor ali, no mérito e na
constitucionalidade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, eu quero corrigir o meu
voto. Meu voto é não.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu sou favorável ao projeto, mas queria que houvesse
a verificação, porque nós estamos contra essa posição
da Presidência de limpar a pauta dessa forma.
Deixei clara minha posição.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A resolução, Senador Lindbergh, foi tomada
ontem numa reunião de líderes. Não foi só da Presidência, foi de todos os líderes do Senado e da Câmara.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu sei disso, Presidente. Mas, por discordar dela, é
que estou fazendo esse movimento aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente José
Sarney, mais uma vez a deferência de V. Exª.
Não é com alegria que retorno, hoje, a esta tribuna.
Na verdade, faço, mais uma vez, uma constatação
e tenho absoluta convicção de que é de todos, sejam
eles Senadores da oposição, sejam Senadores da
base do governo. Nós estamos a cada dia que passa
abdicando cada vez mais da nossa responsabilidade
de legislar.
Esta matéria, Sr. Presidente, esta medida provisória é extremamente importante para uma fundamental
categoria de servidores, os médicos residentes. Ninguém é contra a bolsa que a eles agora é ofertada,
ninguém é contra a licença paternidade ou a ampliação
da licença maternidade, Sr. Presidente.
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Mas o que temos de compreender neste instante
é que esta Casa, a Casa da federação brasileira, cada
vez mais navega em função dos ventos que aqui sopram. Navega em função das circunstâncias que nos
cercam a cada dia e premidos permanentemente pela
força do Governo Federal.
Essa matéria, Sr. Presidente, se nós respeitássemos a nossa atividade, como deveríamos fazer, não
deveria estar sendo neste instante objeto de discussão
nesta Casa. Deveria estar sendo discutida, com urgência, no projeto que o Senador Cyro Miranda apresentou
exatamente no dia seguinte em que ela foi derrubada
pelo Plenário do Senado Federal, através de um projeto
de lei. Essa seria a função do Senado da República.
Merece uma saudação especial pela coerência,
que infelizmente não tem sido de muitos, da Senadora
Lúcia Vânia, que, concordando com o texto da matéria,
vinculada forte e historicamente ao tema, abdica de
relatá-la neste plenário por não concordar em abdicar
das suas convicções e da sua coerência, Sr. Presidente.
Nós aprovamos, Presidente José Sarney, os Srs.
Senadores aprovaram um texto em torno da PEC nº
11, de autoria do Presidente desta Casa, que diz exatamente o seguinte, Senador Aloysio – V. Exª, que tem
sido tão firme e corajoso nas defesas das prerrogativas
desta Casa: “É vedada a reedição, na mesma sessão
legislativa, de matéria constante de medida provisória
que tenha sido inadmitida, que tenha sido rejeitada ou
que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.”
Foi exatamente o que ocorreu com esta matéria.
Ou não estamos mais lendo o que estamos votando ou
estamos aqui votando apenas para satisfazer, repito,
algumas circunstâncias.
No mesmo texto, aprovado pelos Srs. Senadores que aqui hoje o violentam com esta votação, estabelecemos que a medida provisória e o projeto de lei
de conversão não conterão, Presidente José Sarney,
matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculado
por afinidade, pertinência ou conexão.
O texto que hoje aqui acaba de ser aprovado em
sua admissibilidade e que caminha para ser aprovado em seu mérito, acrescenta matérias que não poderiam ter sido acrescentadas porque sequer seriam
prerrogativas do Parlamento brasileiro: a questão dos
valores das anuidades, de multas e outras obrigações
definidas em lei, em relação aos Conselhos, o poder
que os Conselhos passam a ter de cobrar anuidades.
Uma série de outros aspectos foram incorporados ao
texto sem que tivesse relação com o objeto inicial desta medida provisória.
Faço, Sr. Presidente, mais este alerta ao Senado
da República e aos meus nobres companheiros: se nós,
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Senadores, Senador Pedro Simon, não respeitarmos
nossas prerrogativas, quem haverá de fazê-lo?
Até hoje, Sr. Presidente, quase dois meses da
aprovação no Senado, continua parada, sem sequer
designação de relator, esta medida provisória, que
não representa uma violência contra a Câmara dos
Deputados – muito ao contrário –, mas representa a
oportunidade de que nós possamos resgatar a nossa
capacidade de legislar e que possamos voltar a ser
respeitados inclusive pelo Poder Executivo central.
Esse Poder Executivo, Sr. Presidente, que, hoje,
nega-se a ordenar e a conduzir o processo de negociação dos royalties pois enquanto o Governo Federal, enquanto a União se colocar como parte, Senador Lindbergh, dessa contenda, dessa discussão, não
chegaremos a um entendimento. É preciso que compreendamos que a questão dos royalties, aqui hoje
já tão falada e debatida, é a última oportunidade que
teremos de refundar a federação no Brasil. E a disputa jamais poderá jamais ser entre Estados produtores
e não produtores, como se fôssemos de natureza diferente. Quem tem a responsabilidade, Senador Demóstenes, de conduzir essa negociação com um gesto
de generosidade para com os brasileiros e com a real
visão federativa é a União; ela é que tem condições
de garantir os recursos dos Estados dito produtores
e garantir uma repartição mais justa para os Estados
confrontantes, portanto aqueles que não têm em seu
solo a produção de petróleo.
São inúmeros os temas, Sr. Presidente, da maior
seriedade, da maior gravidade que estarão sendo discutidos no Senado Federal, mas eu temo, pelo que
temos feito aqui em relação principalmente às medidas provisórias, que a sociedade brasileira deixe de
compreender que esta é uma Casa que zela pelas
suas prerrogativas, que sabe da sua dimensão e que
prefere sempre servir à Constituição e não ao Governo de plantão.
Essa a indignação que traduzo desta tribuna, Sr.
Presidente. Ou nós nos levantamos altivos, Senadores
da oposição e Senadores da base, para dizer, cada um
a seu tempo, que apoiamos essas ou aquelas matérias
legislativas e que garantimos e que vamos fazer com
que seja garantido o direito desta Casa de responder
pelas suas prerrogativas. O que estamos fazendo é
jogando no lixo uma grande oportunidade que tivemos
num passado recente de retomarmos a nossa capacidade de discutir com altivez com o Governo Federal
as grandes questões brasileiras. O que se estabelece
aqui é que cada matéria que chega com o aval, com a
chancela do Governo Federal é imediatamente aprovada independente da discussão e do instrumento para
a sua viabilização.
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Portanto, Sr. Presidente, o PSDB votará pelo
mérito dessa medida provisória, até porque com ele
concordamos, mas lamentamos que a cada dia esta
Casa, ao perder, ao abdicar, ao abrir mão das suas
prerrogativas, perde, também, crescentemente, credibilidade perante a sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Peço que, em seguida, seja feita minha inscrição,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está inscrito V. Exª.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiras e companheiros, passamos, agora, a debater
não mais a admissibilidade da Medida Provisória, que
já foi a voto e que aprovamos por uma margem larga.
Neste momento, analisamos o conteúdo, o mérito, o
principal. Penso, Sr. Presidente, que não há quem possa estar contrário a uma matéria de tamanha relevância, porque estamos aqui tratando da remuneração,
do valor da bolsa concedida aos médicos e médicas
residentes do Brasil.
Jovens de todo o País passam seis anos em universidades, estudando o curso de Medicina, e, depois,
submetem-se a uma prova de avaliação, para serem
aprovados ou não, para fazerem residência em várias
especialidades, como Pediatria, Cardiologia, Psiquiatria. Muitas são as especialidades médicas organizadas
no Brasil. E, após passarem por todos esses longos
anos de preparação e de estudo e serem aprovados
na residência médica, criada no Brasil por meio de um
decreto no ano de 1977, eles são submetidos a uma
jornada de aprendizado, juntamente com uma jornada de trabalho de 60 horas semanais. Senador Wilson
Santiago, V. Exª apresentou um belo relatório a esta
Casa. Uma jornada de trabalho de 60 horas semanais
significa uma jornada de 10 horas em cada seis dias
na semana.
Essa Medida Provisória, por meio de uma negociação feita com a Associação Nacional dos Médicos Residentes, reajusta o valor da bolsa, que era
de R$1.916,00, em 24,4%. Eleva-se, portanto, o valor
de R$1.916,00 para R$2.384,00. Ou seja, a bolsa de
R$2.384,00 é dada a um médico que cumpre uma jornada de 10 horas diárias durante seis dias na semana,
ou seja, uma jornada de 60 horas semanais. Sr. Presidente, isso é muito pouco ainda diante do que mereceriam esses jovens médicos brasileiros, que, em bom
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número, estão se preparando para atuar, pelo menos
em parte da sua carreira profissional, no sistema público de saúde, garantindo a assistência à saúde aos
brasileiros e brasileiras de todas as regiões do País.
Sr. Presidente, a Medida Provisória que estamos
votando agora – já votamos a admissibilidade – apresenta, no que diz respeito aos profissionais médicos,
avanços importantes. Eu destacaria aqui o fato de que
eles passam a ser não mais contribuintes autônomos,
mas, sim, contribuintes individuais, o que é uma diferença muito grande, porque eles deixarão de recolher
11% para a Previdência Social e passarão a recolher
5% do valor do salário mínimo, o que significa que o
recolhimento mensal será de R$27,25.
Além do mais, a Medida Provisória garante a
licença-paternidade e a licença-maternidade e prevê a prorrogação do período em até 60 dias em caso
de licença-maternidade. O que destaco é que não é
autorizativo, mas é muito importante. Foi um avanço
apresentado na Câmara dos Deputados, no relatório
da Deputada Jandira Feghali, que garante que poderá esse valor da bolsa ser revisto anualmente. Isso é
importante.
Por fim, Sr. Presidente – meu tempo se encerra –, quero dizer que, também na Medida Provisória,
encontram-se questões relativas aos conselhos profissionais de categoria, aos conselhos federais. Determinam-se normas e regras para aqueles conselhos
que não disponham de legislação própria. Isso é muito
importante, porque, afinal de contas, os conselhos têm
uma importante atribuição, que é a de zelar pela ética
do exercício profissional.
Então, por essa medida provisória, no que diz
respeito à organização dos conselhos, é que saúdo
todos os que estão homenageando o Presidente do
meu Conselho Federal, o Conselho Federal de Farmácia, o Dr. Jaldo, que está aqui e que repara uma lacuna
existente na legislação.
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Vou concluir. Não usarei nem um minuto, Sr.
Presidente.
Apenas digo que também é importante a parte
da Medida Provisória que trata dos conselhos profissionais do Brasil. Tenho a convicção plena de que o
estabelecimento não apenas da tabela de contribuição, que atende desde os profissionais até as entidades prestadoras de serviços, mas também de outras
questões relativas ajudará muito na organização dos
profissionais de todas as categorias organizadas no
nosso Brasil, sejam as de nível superior, sejam as de
nível médio.
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Então, penso que essa medida é muito importante
e que ajudará muito não somente os profissionais da
área de saúde, mas, em decorrência da matéria que
diz respeito aos conselhos, todos eles também.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Presidente Sarney, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só para justificar que na votação anterior eu estava
numa audiência fora. Cheguei um pouco atrasado e
não deu tempo de eu votar. Acompanho a liderança
do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a ausência de V. Exª. Ao mesmo tempo, desejo que tenha tido uma boa audiência.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, poucas são as medidas provisórias
que chegam a este Senado corretamente. Poucas.
Oxalá o projeto de V. Exª, que tem como Relator o
eminente Senador Aécio Neves, seja votado na Câmara!
Tenho até minhas dúvidas, Presidente, sobre se
esse projeto será votado.
O Governo faz isso exatamente, Senador Cyro,
porque ele sabe que aqui tem amigos apadrinhados
que não lhe vão negar.
Está errado mandar assim. Ele sabe que está
mandando assim, errado! Ele sabe que está errado,
mas ele tem a certeza de que aprova aqui, porque os
seus subordinados costumam ajoelhar-se aos pés
das determinações do Executivo. E assim vai ser. Eu
já chamei atenção, aqui desta tribuna, dezenas e dezenas de vezes.
Ora, Presidente, não se vai votar contra o mérito dessa matéria, que é uma matéria que traz benefícios aos médicos residentes deste País. Não se vai
votar contra.
O que se está questionando aqui é a seriedade
do Governo, é a imposição do Governo diante desta
Casa, é a irresponsabilidade do Governo.
O Governo sabe que essa é uma questão muito
pequena diante da necessidade da saúde neste Brasil,
meu caro Pedro, meu caro líder gaúcho.
Como está a saúde neste Brasil, meu nobre Senador, meu eminente Senador? Como está a saúde
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neste Brasil? Que respondam os brasileiros. Como estão os hospitais públicos neste Brasil? Que respondam
os brasileiros! Hospital público no Brasil é sinônimo de
matadouro. Essa é a grande realidade, Brasil!
O Governo deveria ter mais seriedade, o Governo
deveria ter gestão, o Governo deveria ver que o povo
brasileiro sofre porque não tem hospital. A pergunta
neste Brasil hoje, meu nobre Senador José Sarney,
meu nobre Senador Cyro, é o que está pior: a saúde
ou a educação? A educação ou a segurança, meu nobre Senador? A segurança ou a corrupção, meu nobre
Senador? Essa é a pergunta.
Venho aqui, Senador José Sarney, para chamar
atenção não só para a irregularidade da medida provisória, mas chamar a atenção do povo brasileiro, dos
meus queridos brasileiros, dos meus queridos irmãos
brasileiros, que sofrem nas filas dos hospitais públicos,
que são condenados a entrar num hospital público
pela incapacidade do governo brasileiro, que enche o
Brasil de bolsas.
E eu não sou contra isso; sou contra a má gestão
da bolsa. Seguro-defeso, por exemplo, neste País, Senador Sarney, é uma vergonha! Hoje, são quase 600
mil pescadores.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Onde
existem 600 mil pescadores neste País? Digam-me,
brasileiros e brasileiras. Gente que nem conhece o
anzol, gente que nem conhece o peixe ganhando a
bolsa seguro-defeso. São tantas as bolsas que o País,
o Governo não consegue administrá-las.
Desço desta tribuna, meu nobre e competente
Senador José Sarney, dizendo ao povo brasileiro que
o Governo brasileiro é irresponsável quando se fala
de saúde, porque a saúde brasileira está na UTI, está
morta, está inoperante, matando a cada dia centenas
e centenas de brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 536 traz,
no seu bojo, objetivos importantes e meritórios. Ela reajusta o valor da bolsa dos médicos residentes; determina a filiação desses estudantes ao Regime Geral da
Previdência Social, como contribuintes individuais; dá
direito à licença-paternidade e à licença-maternidade;
prorroga o tempo de residência por prazo equivalente
aos afastamentos por motivo de saúde e de licença-maternidade ou licença paternidade; obriga a oferta,
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pela instituição de saúde responsável pelo programa
de residência, de condições adequadas para repouso
e higiene pessoal durante os plantões e de alimentação e moradia durante todo o período da residência,
se comprovada a real necessidade, nos termos do regulamento. Ela estrutura uma boa condição, para que
esses profissionais possam, a contento e de maneira
acertada e adequada, fazer o exercício das suas atividades.
A residência médica, Sr. Presidente, é um programa de treinamento em serviço de longa duração, que
permite qualificar o médico em diversas especialidades
da atividade, sendo reconhecido como o melhor mecanismo de capacitação dos nossos médicos a unirem a
formação doutrinária e acadêmica à formação prática.
Há no Brasil cerca de 23 mil médicos residentes, nas 53 especialidades e nas 54 áreas de atuação
reconhecidas pelo Conselho Nacional de Residência
Médica, com programas de duração que vão de 2 a
5 anos, com carga horária de 60 horas semanais. É,
enfim, uma modalidade de ensino de pós-graduação
fundamentada essencialmente no treinamento em serviço, sendo fornecida uma bolsa, mas sem qualquer
tipo de vínculo empregatício, o que, em parte, é corrigido por este projeto em análise, já que ele permite
aos residentes pagarem e receberem benefícios da
Previdência Social, como contribuintes individuais, não
implicando contrapartida dos empregadores.
Os diversos níveis de Governo empregam cerca
de 30% dos bolsistas atualmente em exercício, sendo
que o MEC investe em 5.610 bolsas/mês, tendo previsão de chegar a 7.270 bolsas no ano em exercício.
Outro aspecto importante e relevante a ser mencionado é o atrito que ocorre regularmente entre o
Governo Federal e os residentes pela correção do
valor da bolsa.
A medida provisória em tela, em discussão, é resultado de diversas reuniões, de audiências públicas
realizadas com os principais órgãos financiadores de
programas de residência no País, tais como Ministério
da Educação, Ministério da Saúde, Conselho Nacional
de Secretários Estaduais de Saúde, Conselho Nacional
de Secretários Municipais de Saúde e Confederação
das nossas Santas Casas de Misericórdia, que realizam, ao lado de hospitais e entidades filantrópicas,
trabalho de muita relevância em todo o País. Por isso
mesmo, Sr. Presidente, julgo-a absolutamente relevante
e meritória. Por isso, manifestamos aqui o nosso voto
favorável à aprovação desta medida provisória.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
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Em votação o projeto de lei de conversão, que
tem preferência regimental.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2011
(Proveniente da Medida Provisória nº 536, de 2011)
Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº
6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe
sobre as atividades do médico-residente;
e trata das contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos), em regime especial de treinamento
em serviço de 60 (sessenta) horas semanais”.
§ 1º O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, como contribuinte
individual.
§ 2º O médico-residente tem direito, conforme
o caso, à licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.
§ 3º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica poderá prorrogar, nos
termos da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008,
quando requerido pela médica-residente, o período de
licença-maternidade em até 60 (sessenta) dias.
§ 4º O tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento
do médico-residente por motivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2º e 3º.
§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médicoresidente, durante todo o período de residência:
I – condições adequadas para repouso e
higiene pessoal durante os plantões;
II – alimentação; e
III – moradia, conforme estabelecido em
regulamento.
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§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá
ser objeto de revisão anual.”(NR)
Art. 2º O art. 26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 26. .................................................
Parágrafo único. Não caracterizam contra‑prestação de serviços nem vantagem para
o doador, para efeito da isenção referida no
caput, as bolsas de estudo recebidas pelos
médicos-residentes.”(NR)
Art. 3º As disposições aplicáveis para valores
devidos a conselhos profissionais, quando não existir
disposição a respeito em lei específica, são as constantes desta Lei.
Parágrafo único. Aplica-se esta Lei também aos
conselhos profissionais quando lei específica:
I – estabelecer a cobrança de valores expressos em moeda ou unidade de referência
não mais existente;
II – não especificar valores, mas delegar
a fixação para o próprio conselho.
Art. 4º Os conselhos cobrarão:
I – multas por violação da ética, conforme
disposto na legislação;
II – anuidades; e
III – outras obrigações definidas em lei
especial.
Art. 5º O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho, ainda que por tempo
limitado, ao longo do exercício.
Art. 6º As anuidades cobradas pelo conselho
serão no valor de:
I – para profissionais de nível superior:
até R$500,00 (quinhentos reais);
II – para profissionais de nível técnico:
até R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); e
III – para pessoas jurídicas, conforme o
capital social, os seguintes valores máximos:
a) até R$50.000,00 (cinquenta mil reais):
R$500,00 (quinhentos reais);
b) acima de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais):
R$ 1.000,00 (mil reais);
c) acima de R$200.000,00 (duzentos
mil reais) e até R$500.000,00 (quinhentos mil
reais): R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);
d) acima de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) e até R$1.000.000,00 (um milhão de
reais): R$2.000,00 (dois mil reais);
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e) acima de R$1.000.000,00 (um milhão
de reais) e até R$2.000.000,0 (dois milhões de
reais): R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
f) acima de R$2.000.000,00 (dois milhões
de reais) e até R$10.000.000,0 (dez milhões
de reais): R$3.000,00 (três mil reais);
g) acima de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais): R$4.000,00 (quatro mil reais).
§ 1º Os valores das anuidades serão reajustados
de acordo com a variação integral do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.
§ 2º O valor exato da anuidade, o desconto para
profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção
para profissionais, as regras de recuperação de créditos, as regras do parcelamento, garantido o mínimo
de 5 (cinco) vezes, e a concessão de descontos para
pagamento antecipado ou à vista, serão estabelecidos
pelos respectivos conselhos federais.
Art. 7º Os Conselhos poderão deixar de promover a cobrança judicial de valores inferiores a 10 (dez)
vezes o valor de que trata o inciso I do art. 6º
Art. 8º Os conselhos não executarão judicialmente
dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro)
vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou
jurídica inadimplente.
Parágrafo único. O disposto no caput não limitará
a realização de medidas administrativas de cobrança,
a aplicação de sanções por violação da ética ou a suspensão do exercício profissional.
Art. 9° A existência de valores em atraso não obsta
o cancelamento ou a suspensão do registro a pedido.
Art. 10. O percentual da arrecadação destinado
ao conselho regional e ao conselho federal respectivo
é o constante da legislação específica.
Art. 11. O valor da Taxa de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, prevista na Lei n°
6.496, de 7 de dezembro de 1977, não poderá ultrapassar R$150,00 (cento e cinquenta reais).
Parágrafo único. O valor referido no caput será
atualizado, anualmente, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, ou índice oficial que
venha a substituí-lo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
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O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É só para
constar que o DEM, no mérito, era favorável tanto a
uma medida quanto à outra; era favorável à fixação da
remuneração dos médicos residentes, bem como à
resolução dos problemas dos conselhos profissionais.
A nossa posição era essa e, por isso, votamos
a favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu gostaria de expressar o meu mais veemente apoio, em nome do PSB, a esta matéria que
trata de assuntos tão importantes que dizem respeito
à carreira do médico, como a cobrança, pelos Conselhos, de uma anuidade ou de uma mensalidade, o que
será importante para a sua manutenção. Expresso o
nosso apoio a este Projeto de Lei de Conversão, que
após ser sancionado, irá, sem duvida alguma, ajudar
na qualificação do médico, preparando-os para os
embates da vida.
Por isso o voto do PSB foi favorável a esta Medida Provisória.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero comunicar a V. Exª que, na votação anterior a
esta, nominal, eu votaria de acordo com o meu partido.
Era isso que eu gostaria de comunicar a V. Exª
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. A Ata vai registrar o
voto de V. Exª
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL– AP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL– AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Exª, registro
que, em relação ao PLV nº 25 – Medida Provisória nº
536 -, o voto do Partido Socialista e Liberdade foi favorável, apesar de concordar com os argumentos dos
pressupostos de constitucionalidade, apresentados
pelo eminente Senador Demóstenes Torres e também
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por outros Senadores. De qualquer forma, o projeto é
meritoso, porque faz o reajuste da bolsa dos médicos.
Quero destacar em relação a esse Projeto, em relação a essa Medida Provisória, o fato de a medida provisória anterior, votada no 1º semestre deste ano, está
divergindo desta Medida Provisória: aquela, naquele momento, incluía uma terrível cláusula de privatização dos
hospitais universitários. A esta medida provisória, a esse
projeto de lei de conversão, que traz única e exclusivamente a questão dos benefícios dos médicos residentes,
o voto do Partido Socialista da Liberdade foi favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 537, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 537, de 2011, que abre crédito
extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional, no valor global
de quinhentos milhões de reais para os fins
que especifica.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por
igual período pelo ato do Presidente da Mesa do Congresso nº 36, de 2011, que se esgota em 3 de novembro.
A medida provisória foi lida no Senado, no dia 16
de setembro último.
Prestados esses esclarecimentos, concedo a
palavra ao Senador Cyro Miranda, Relator-revisor da
matéria, para proferir seu parecer.
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à conclusão dos nossos trabalhos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
Senador Inácio Arruda, aqui, no lado esquerdo
do plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É para registrar meu
voto favorável à admissibilidade na votação anterior.
Encaminhamos sobejamente, mas, por um momento,
tive de ausentar-me do plenário.
Quero registrar meu voto, porque considero a
matéria muito importante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª. A Mesa manda registrar na Ata.
Senador Cyro Miranda.
PARECER Nº 1.062, DE 2011 – PLEN
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado,
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Rádio Senado, com base no art. 62, combinado com o
§ 3º do art. 167 da Constituição Federal, a Presidente
da República adotou e submete ao Congresso Nacional
a Medida Provisória n° 537, de 24 de junho de 2011,
que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de
R$500 milhões, para os fins que especifica.
Ao Ministério da Defesa são consignados R$50 milhões; e ao Ministério da Integração Nacional, R$450 milhões.
A Exposição de Motivos da Ministra de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão esclarece que o
crédito viabilizará, no âmbito do Ministério da Defesa,
a pronta atuação em atividades de defesa civil, nos casos de desastres naturais reconhecidos pelo Governo
Federal como situação de emergência ou estado de
calamidade pública. O objetivo é utilizar a logística, a
estrutura física, os recursos materiais e humanos e a
capilaridade das Forças Armadas.
Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas
de desastres naturais ocasionados por fortes chuvas
e inundações em Municípios das regiões Norte e Nordeste e pela ocorrência de estiagem em Municípios das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Não foi indicada a origem dos recursos para o
financiamento do crédito extraordinário.
Em 14 de setembro de 2011, a medida provisória foi aprovada na Câmara dos Deputados, na forma
apresentada pelo Poder Executivo, tendo sido inadmitidas as 29 emendas apresentadas.
É o relatório.
Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pressupostos de Relevância e Urgência.
O art. 62 da Constituição dispõe que, em caso
de relevância e urgência, o Presidente da República
poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
Conforme o § 3o do art. 167 da Constituição, a
abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública.
A exposição de motivos justifica a urgência e a
relevância para a abertura do crédito aos Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional.
No Ministério da Defesa, haveria necessidade de
atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em
ações de defesa civil para permitir maior alcance das
ações de socorro e salvamento, evitando-se o agravamento da situação com maior número de vítimas e
prejuízos materiais. Além disso, são indispensáveis
obras preventivas emergenciais para evitar danos irre-
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paráveis às estruturas físicas dos Municípios atingidos
pelo excesso de chuva.
No âmbito do Ministério da Integração Nacional,
mencionam-se as graves consequências oriundas de
fenômenos naturais, com riscos à saúde da população
e prejuízos à infraestrutura local. Os danos humanos,
materiais e ambientais exigiriam intervenções na infraestrutura danificada e a disponibilização de cestas básicas,
agasalhos e abrigos emergenciais para as pessoas atingidas, bem como a distribuição de água em carros-pipa.
Assim, em relação aos aspectos de relevância,
urgência e imprevisibilidade da despesa, a abertura de
crédito extraordinário destinado ao desenvolvimento
de ações para atender às necessidades das localidades atingidas por desastres naturais encontra-se
em consonância com o prescrito no art. 167, § 3°, da
Constituição Federal, pois se trata de situações imprevisíveis e que demandam atuação imediata e inadiável
por parte do Governo Federal.
Da Adequação Financeira e Orçamentária.
Quanto à análise da adequação financeira e orçamentária, o crédito extraordinário não contraria os
dispositivos constitucionais e legais pertinentes, especialmente no que se refere aos desafios e diretrizes
previstos na Lei n° 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano
Plurianual – 2008/2011) e às regras constantes da Lei
n° 12.309, de 9 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2011), e da Lei n° 12.381, de 9 de
fevereiro de 2011 (Lei Orçamentária Anual de 2011).
A falta de indicação da fonte de financiamento do
presente crédito extraordinário não se configura afronta
aos mandamentos constitucionais e legais, uma vez
que essa modalidade de crédito foi concebida para
abrigar somente despesas imprevisíveis e urgentes.
Contudo, deve-se observar que a não indicação de
fonte primária de recursos para compensar as despesas
primárias ora criadas exigirá a adequação da programação
orçamentária a ser contingenciada durante a execução
da lei vigente, de maneira a assegurar o alcance da meta
de resultado primário fixada na Lei n° 12.309, de 2010.
Do Mérito.
Quanto a esse aspecto, não há o que se discutir
sobre as finalidades do crédito, tendo em vista que sua
destinação atende a despesas de fundamental importância ao pronto atendimento e socorro a vítimas de
desastres naturais.
Da Análise das Emendas.
Sobre emendas a créditos extraordinários, o art.
111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, estabelece que:
“Somente serão admitidas emendas que tenham como
finalidade modificar o texto da medida provisória ou
suprimir dotação, total ou parcialmente”.
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As 29 emendas apresentadas à medida provisória
em exame destinam recursos a Estados e Municípios
atingidos por desastres naturais, cancelando, simultaneamente, dotações destinadas às ações de defesa
civil em âmbito nacional. Nesse sentido, verifica-se que
todas as proposições oferecidas conflitam com o dispositivo mencionado e, portanto, devem ser inadmitidas.
Contudo, por solicitação do Ministério da Integração Nacional, com a anuência do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e também da Casa
Civil, promovi, por intermédio de emenda de relator, o
remanejamento de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões
de reais) do GND 4 (investimento) da programação
“06.182.1029.22BO.0103 – Ações de Defesa Civil –
Nacional (Crédito Extraordinário)” para o GND 4 (investimento) da programação “06.182.1027.8348.0103
– Apoio a Obras Preventivas de Desastres – Nacional
(Crédito Extraordinário)” para suprir a insuficiência de
recursos das ações preventivas. Uma vez que as ações
de defesa civil já foram plenamente contempladas, o
remanejamento não implicará prejuízos.
Conclusão.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação
da Medida Provisória n° 537, de 2011, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão, tendo por aprovada a
emenda de relator e inadmitidas as emendas de nºs
1 a 29, apresentadas no âmbito da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
Esse é o relatório, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER No

, DE 2011

Do Plenário do Senado Federal, sobre
a Medida Provisória no 537, de 24 de junho
de 2011, que “Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios da Defesa e da
Integração Nacional, no valor global de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de
reais), para os fins que especifica”.
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Cyro Miranda
I – Relatório
Com base no art. 62, combinado com o § 3o do
art. 167, da Constituição Federal, a Presidente da República adotou e submete ao Congresso Nacional a
Medida Provisória no 537, de 24 de junho de 2011, que
abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais),
para os fins que especifica.
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Ao Ministério da Defesa são consignados
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e ao
da Integração Nacional R$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais).
A Exposição de Motivos (EM) no 00110/2011/MP,
da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, esclarece que o crédito viabilizará, no âmbito
do Ministério da Defesa, a pronta atuação em atividades de defesa civil, nos casos de desastres naturais
reconhecidos pelo Governo Federal como situação de
emergência ou estado de calamidade pública. O objetivo é utilizar a logística, a estrutura física, os recursos materiais e humanos e a capilaridade das Forças
Armadas no território nacional para oferecer pronto
atendimento às vítimas.
Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas
de desastres naturais ocasionados por fortes chuvas
e inundações em municípios das regiões Norte e Nordeste, e pela ocorrência de estiagem em municípios
das regiões Nordeste e Centro-Oeste.
Não foi indicada a origem dos recursos para o
financiamento do crédito extraordinário.
À medida provisória foram apresentadas 29 (vinte
e nove) emendas no prazo regimental.
Em 14 de setembro de 2011, a medida provisória
foi aprovada na Câmara dos Deputados na forma apresentada pelo Poder Executivo, tendo sido inadmitidas
as vinte e nove emendas apresentadas.
É o relatório.
2 – Voto do Relator
2.1 Dos Aspectos de Constitucionalidade e Pressupostos de Relevância e Urgência
O art. 62 da Constituição dispõe que, em caso de
relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.
Conforme o § 3o do art. 167 da Constituição, a
abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes,
como as decorrentes de guerra, comoção interna ou
calamidade pública.
A Exposição de Motivos (EM) no 0110/2011/MP
justifica a urgência e a relevância para a abertura do
crédito aos Ministérios da Defesa e da Integração
Nacional.
No Ministério da Defesa, haveria necessidade de
atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em
ações de defesa civil para permitir maior alcance das
ações de socorro e salvamento, evitando-se o agravamento da situação, com maior número de vítimas
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e prejuízos materiais. Além disso, são indispensáveis
obras preventivas emergenciais para evitar danos irreparáveis às estruturas físicas dos municípios atingidos
pelo excesso de chuva.
No âmbito do Ministério da Integração Nacional,
mencionam-se as graves consequências oriundas de
fenômenos naturais, com riscos à saúde da população
e prejuízos à infraestrutura local. Os danos humanos,
materiais e ambientais exigiriam intervenções na infraestrutura danificada e a disponibilização de cestas
básicas, agasalhos e abrigos emergenciais para as
pessoas atingidas, bem como a distribuição de água
em carros-pipa.
Assim, em relação aos aspectos de relevância,
urgência e imprevisibilidade da despesa, a abertura de
crédito extraordinário destinado ao desenvolvimento de
ações para atender às necessidades das localidades
atingidas por desastres naturais encontra-se em consonância com o prescrito no art. 167, § 3o, da Constituição Federal, pois se trata de situações imprevisíveis e
que demandam atuação imediata e inadiável por parte
do Governo Federal.
2.2 Da Adequação Financeira e Orçamentária
Quanto à análise da adequação financeira e orçamentária, o crédito extraordinário não contraria os
dispositivos constitucionais e legais pertinentes, especialmente no que se refere aos desafios e diretrizes
previstos na Lei no 11.653, de 7 de abril de 2008 (Plano
Plurianual – 2008/2011) e às regras constantes da Lei
no 12.309, de 9 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2011) e da Lei no 12.381, de 9 de
fevereiro de 2011 (Lei Orçamentária Anual de 2011).
A falta de indicação da fonte de financiamento do
presente crédito extraordinário não se configura afronta
aos mandamentos constitucionais e legais, uma vez
que essa modalidade de crédito foi concebida para
abrigar somente despesas imprevisíveis e urgentes.
Contudo, deve-se observar que a não indicação
de fonte primária de recursos para compensar as despesas primárias ora criadas exigirá a adequação da
programação orçamentária a ser 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 (LDO/2011).
2.3 Do Mérito
Quanto a esse aspecto, não há o que se discutir
sobre as finalidades do crédito, tendo em vista que sua
destinação atende a despesas de fundamental importância ao pronto atendimento e socorro a vítimas de
desastres naturais.
2.4 Da Análise das Emendas
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Sobre emendas a créditos extraordinários, o art.
111 da Resolução n° 1, de 2006-CN, estabelece que:
“Somente serão admitidas emendas que tenham como
finalidade modificar o texto da medida provisória ou
suprimir dotação, total ou parcialmente”.
As 29 (vinte e nove) emendas apresentadas à
medida provisória em exame destinam recursos a Estados e Municípios atingidos por desastres naturais,
cancelando, simultaneamente, dotações destinadas às
ações de defesa civil em âmbito nacional. Nesse sentido, verifica-se que todas as proposições oferecidas
conflitam com o dispositivo mencionado e, portanto,
devem ser inadmitidas.
Contudo, por solicitação do Ministério da Integração Nacional, com a anuência do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e também da Casa
Civil, promovi, por intermédio de emenda de relator, o
remanejamento de R$ 50.000.000 (cinquenta milhões
de reais) do GND 4 (investimento) da programação
“06.182.1029.2280.0103 – Ações de Defesa Civil –
Nacional (Crédito Extraordinário)” para o GND 4 (in-

Quinta-feira 6

40529

vestimento) da programação “06.182.1027.8348.0103
– Apoio a Obras Preventivas de Desastres – Nacional
(Crédito Extraordinário)” para suprir a insuficiência de
recursos das ações preventivas. Uma vez que as ações
de defesa civil já foram plenamente contempladas, o
remanejamento não implicará prejuízos.
2.5 Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação
da Medida Provisória n° 537, de 2011, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão, tendo por aprovada a
emenda de relator e inadmitidas as emendas de nºs
1 a 29, apresentadas no âmbito da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em de de 2011. –
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 27, DE 2011
(Decorrente da Medida Provisória
nº 537, de 24 de junho de 2011)
Autoriza o poder Executivo a abrir crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional,
no valor global de R$500.000.000,00 para
os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir,
em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração
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Nacional, crédito extraordinário no valor global de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Para discutir a matéria, está inscrito, em primeiro
lugar, o Senador Randolfe Rodrigues, a quem concedo a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Declino, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Rita, para discutir os pressupostos e o mérito da proposição.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, subo a
esta tribuna para fazer a defesa da Medida Provisória
nº 537 por entender que se trata de uma matéria preventiva, uma matéria que tem por objetivo justamente
buscar prevenir a ocorrência de catástrofes como as
que vimos no final de 2010 em várias regiões do Brasil,
especialmente no Sudeste, atingindo o Rio de Janeiro,
São Paulo e também o nosso Estado do Espírito Santo.
A medida provisória libera recursos fundamentais
para garantir a prevenção de desastres e dar uma resposta, quando eles ocorrerem, de forma mais célere
e eficaz. Dos R$500 milhões disponibilizados, R$70
milhões são para apoio a obras de defesa civil, como
contenção de encostas e drenagem subterrânea, justamente para evitar que vejamos novamente situações
como as vividas, de deslizamento e soterramento de
famílias por falta de planejamento voltado para a prevenção de desastres.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, essa medida
é urgente porque a Presidenta não poderia esperar
as chuvas começarem ou a estiagem agravar-se para
enviar ajuda às famílias atingidas; é meritória porque
centra-se na prevenção e na antecipação das tragédias, na busca de garantir proteção às famílias em situação de risco; é relevante pelo seu alcance ao lançar um olhar mais cuidadoso do Poder Público para
as populações que se encontram em áreas de risco
de deslizamento ou de grande seca, como as famílias
do semiárido nordestino.
Enfim, essa é uma matéria importante para a nossa população mais vulnerável, que só pode contar com
a ajuda do Estado para conseguir refazer sua vida ou
para protegê-la da violência com que certas vezes as
forças da natureza se apresentam aos seres humanos.
O ano de 2011 começou com mais de 150 Municípios nordestinos em estado de emergência pela
estiagem; e mais de 20 Municípios capixabas em decorrência das chuvas, bem como pelos deslizamentos
na serra fluminense.
Parabenizo aqui, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a nossa Presidenta Dilma por estar apontando
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medidas preventivas, de forma a evitar que vejamos
novamente cenas como as que marcaram nossa vida
no final de 2010.
Era essa, Sr. Presidente, a minha fala, nesta tarde de hoje, com relação à Medida Provisória nº 537.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância e
urgência e adequação financeira e orçamentária.
Os Senadores e Senadoras que os aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, encerrou-se a discussão? Eu estava
inscrito!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrou-se a discussão, e nós já estamos na
votação dos encaminhamentos, depois de votados os
pressupostos no mérito. Estamos em discussão do
projeto de lei de conversão da medida provisória e das
emendas, em turno único.
O Sr. Relator apresentou um substitutivo que
terá preferência na forma regimental, antes da medida provisória.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.227, DE 2011
Requeiro, nos termos regimentais, preferência
para votação do Projeto de Lei de Conversão nº 27,
de 2011, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa e
da Integração Nacional, no valor global de quinhentos
milhões de reais para os fins que especifica, sobre a
Medida Provisória.
Sala das Sessões, de de 2011. –

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o substitutivo apresentado pelo
Relator, tendo em vista o requerimento que ele fez de
preferência.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Sem
revisão do orador.) – Para encaminhar.
Sr. Presidente, subo aqui para defender essa
medida provisória e começo, Senador Cyro Miranda,
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lendo a exposição de motivos elaborada pela Presidente da República.
No âmbito do Ministério da Defesa, os recursos
viabilizarão a pronta atuação em atividades de defesa
civil, principalmente nos casos de desastres naturais
reconhecidos pelo Governo Federal como situação
de emergência ou estado de calamidade pública, em
cooperação com os diversos órgãos e entidades do
Governo Federal e demais entes da Federação que
compõem o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec),
utilizando a logística, a estrutura física, os recursos
materiais e humanos e a capilaridade das Forças Armadas em território nacional.
Quanto ao Ministério da Integração Nacional, o
crédito viabilizará o atendimento às populações vítimas
de desastres naturais ocorridos ultimamente, ocasionados por fortes chuvas e inundações em Municípios
das regiões Norte e Nordeste e pela ocorrência de
estiagem em Municípios da região Nordeste e Centro-Oeste, tendo por grave consequência a situação de
riscos a que as populações daquelas localidades estão
expostas, além de prejuízos à infraestrutura.
Ainda devido à afetação de encostas e estruturas
de edificações, em decorrência do excesso de chuvas,
serão necessárias ações para evitar, mediante obras
preventivas emergenciais, que esses desastres naturais
resultem em prejuízos maiores e danos irreparáveis
para as estruturas físicas dos Municípios atingidos.
No Ministério da Defesa, a urgência e a relevância decorrem da necessidade de atuação imediata e
incisiva das Forças Armadas em ações de defesa civil, para permitir um maior alcance possível das ações
de socorro e salvamento em situações de emergência
ou estado de calamidade pública, cuja tempestividade é fator primordial, evitando-se o agravamento da
situação, com o aumento do número de vítimas e dos
prejuízos materiais.
No que diz respeito ao Ministério da Integração
Nacional, a urgência e a relevância são justificadas
pelas graves consequências oriundas desses fenômenos naturais, como riscos à saúde da população
e prejuízos à infraestrutura local. Tais desastres provocaram sérios transtornos, com significativos danos
humanos, materiais e ambientais, o que exige intervenções na estrutura danificada e a disponibilização
de cestas básicas, agasalhos e abrigos emergenciais
para as pessoas atingidas, bem como a distribuição
de água em carros-pipa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
devo dizer que esse é um projeto importante. Nós estamos falando de R$500 milhões para serem investidos em prevenção. Mas devo dizer, Sr. Presidente,
que estou muito preocupado com as chuvas que che-
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garão no final do próximo ano. Presenciei o desastre
na região serrana do Rio de Janeiro e depois daquela
situação na região serrana do Rio de Janeiro, ao estudar a legislação, Sr. Presidente, nós verificamos que
houve um retrocesso. A legislação feita por V. Exª, em
1988, mediante o Decreto nº 92.274, era uma legislação muito mais avançada. Houve um retrocesso, infelizmente, na última legislação aprovada aqui, a Lei nº
12.340, de 2010.
Nós temos enormes problemas, Sr. Presidente.
Hoje, nós não temos mapeamento de áreas de risco.
Não há um sistema de alertas. Não há agilidade quando há um desastre em um Estado para que a Defesa
Civil de outro Estado possa ajudar na Defesa Civil
daquele Estado.
Por esse motivo, apresentei várias proposições
neste Senado Federal. Uma que obriga a construção desse mapeamento das áreas de risco. Hoje, se
você chegar ao Ministério da Integração Nacional e
perguntar: o que vocês têm acumulado em relação a
problemas em áreas de risco nos Estados? Nós vamos ver que não existe nada no cadastro de áreas de
risco. Nós temos que sair dessa situação. Eu vejo isso
como um grave problema, porque nós sabemos que em
novembro, dezembro e janeiro vamos ter novamente
problemas em vários lugares deste País.
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Eu quero concluir.
O Senador Jorge Viana preside uma comissão
extremamente importante sobre esse assunto nesta
Casa. S. Exª é o presidente. O nosso grande amigo,
Senador Casildo Maldaner, que se recupera, é o relator.
Viajaram pelo País inteiro, discutindo com as Defesas
Civis estaduais.
Eu acho que é de fundamental importância que
este Senado Federal pegue esse trabalho feito pelos
Senadores e tragam para este plenário para uma votação, em período próximo. Porque, Sr. Presidente, com
as chuvas de novembro, dezembro e janeiro todos nós
– Senadores, Deputados, Presidentes, Governadores,
Ministros – vamos ficar numa situação muito difícil. Depois de toda a situação da região serrana, de lá para
cá, pouca coisa concreta nós conseguimos construir
em termos de criação de um sistema de prevenção e
alertas aos desastres naturais.
Então, eu faço este apelo: que o trabalho dessa
comissão, que vai resultar em várias propostas, venha...
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –...
logo ao plenário desta Casa.
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De forma que o meu voto é favorável a esse
projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o Projeto de Lei de Conversão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Para encaminhar, Sr. Presidente, antes da votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, V. Exª tem a palavra.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria saudar essa medida, destacar que ela é positiva. Porém,
é um sintoma do contingenciamento de recursos e do
constante corte de recursos por parte do Governo para
atender às necessidades do ajuste fiscal.
Veja, essa medida, embora positiva, destaca o
que constantemente o Governo tem feito quando, em
função do ajuste fiscal, em função do contingenciamento seguido, tem pautado as suas medidas. Um
argumento sempre utilizado pelo Governo para a não
liberação desses recursos é uma suposta falta de agilidade dos entes federados na obtenção dos requisitos legais para o recebimento dessas verbas. Porém,
claramente, quando o Governo quer impor algo aos
entes federados como, por exemplo, o pagamento das
dívidas dos Estados, imediatamente o Governo faz a
suspensão das transferências constitucionais.
Então, esta medida, a abertura do crédito extraordinário através de uma medida provisória, prova
o quanto as medidas de ajuste fiscal têm penalizado
medidas essenciais para o Brasil, como a liberação de
recursos para A integração nacional.
De qualquer forma, Sr. Presidente, o voto do Partido Socialismo e Liberdade é favorável a essa medida.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Medida
Provisória nº 537 abre crédito extraordinário em favor
dos Ministérios da Defesa e da Integração Nacional
no valor global de R$500 milhões. Desse montante
proposto, 50 milhões destinam-se ao Ministério da
Defesa para o programa de Resposta aos Desastres
e Reconstrução e Atividade de Cooperação em Ações
de Defesa Civil. O restante, Sr. Presidente, 450 milhões,
destina-se ao Ministério da Integração Nacional para
programas de Prevenção e Preparação de Desastres
e Respostas aos Desastres e Reconstrução e às atividades semelhantes, como Apoio às Obras Preventivas
de Desastres e Ações da Defesa Civil.
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No âmbito do Ministério da Defesa, os recursos
viabilizarão a pronta atuação em atividades de defesa
civil, principalmente nos casos de desastres naturais,
reconhecidos pelo Governo Federal, como situação de
emergência ou mesmo estado de calamidade pública,
em cooperação com diversos órgãos e entidades do
Governo Federal e demais entes federados que compõem o Sistema Nacional de Defesa Civil, utilizando
a logística, a estrutura física, os recursos materiais
e humanos e a capilaridade das Forças Armadas no
território nacional.
No Ministério da Integração Nacional, o crédito
viabilizará o atendimento às populações vítimas de desastres naturais ocorridos ultimamente, ocasionados
por fortes chuvas e inundações em Municípios das regiões Norte, Nordeste e pela estiagem em Municípios
das regiões Nordeste e Centro-Oeste, criando situações de risco para as populações, além de prejuízos
à infraestrutura local.
Ações preventivas e emergenciais são demandas devido à afetação de encostas e de estruturas de
edificações pelo excesso de chuvas, a fim de evitar
maiores prejuízos e danos irreparáveis às estruturas
físicas dos Municípios atingidos.
A atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em ação de defesa civil permitirá, com certeza,
um maior alcance das ações de socorro e salvamento
em situações de emergência ou estado de calamidade pública, evitando-se o agravamento da situação
com o aumento do número de vítimas e dos prejuízos
materiais.
O Ministério da Integração Nacional utilizará os
recursos para providenciar ações conjunturais da maior
importância, que é o primeiro socorro, o primeiro acolhimento as pessoas, as famílias e as vitimas de acidentes naturais com cestas básicas, com agasalhos
e abrigos emergenciais para pessoas atingidas, bem
como a distribuição de carros-pipa nos Municípios
atingidos pela seca.
Nós estamos, Sr. Presidente, dessa forma, fundamentando a nossa manifestação, o nosso voto favorável a essa medida provisória, que possibilita toda uma
condição de recursos materiais e recursos humanos
para que o Governo Federal, para que os Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional possam agir de
maneira adequada e emergente.
Agora, é importante ressaltar a necessidade de
intervenções estruturais. Estamos na antessala do ciclo
de chuvas do regime das águas, e, de novo, o Brasil
poderá assistir lamentavelmente àquilo que assistimos
no ano anterior.
(Interrupção do som.)
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Faz-se necessário, e já caminho para encerrar,
Sr. Presidente, que o Governo Federal... Vejo como
da maior importância o fato de que a comissão liderada e coordenada aqui pelo Senador Jorge Viana,
me parece, estará estudando com profundidade, com
detalhamento ações que possam, na prática, agir não
apenas conjunturalmente, mas agir na estrutura, mudando o enfoque e a forma com que historicamente
os Governos têm atuado na defesa das populações
que são vítimas de acidentes que trazem prejuízos,
que trazem, sobretudo, angústia e sofrimento a muitas
famílias de todo Estado brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescendência.
Dessa forma, estamos aqui antecipando naturalmente o nosso voto favorável a esta MP.
Muito obrigado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Projeto de Lei de Conversão...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer
um pedido a V. Exª: de haver uma reunião desta comissão que trata deste tema...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Darei a palavra a V. Exª logo depois da votação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
... do Sistema Nacional de Defesa Civil.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está bem?
Em votação o Projeto de Lei de Conversão apresentado pelo Relator.
Os Senadores e as Senadoras que o aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Verificação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente, parece que estamos em cima de
uma hora da votação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Como?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há uma hora pedimos a votação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Tinha visto a votação às 17h45. São 18h46. Marquei
no meu relógio e fiquei aqui...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O computador nosso dá 17h47m57. Portanto,
infelizmente, acho que, de acordo com Regimento...
Na outra medida, V. Exª pode fazer. Está bem?
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O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER Nº 1.063, DE 2011
COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Lei de
Conversão n° 27, de 2011 (Medida Provisória n° 537, de 2011).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei de Conversão n° 27, de 2011 (Medida Provisória n° 537, de 2011), que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de
R$ 500.000.000,00 para os fins que especifica.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.

ANEXO AO
PARECER N° 1.063, DE 2011
Redação final do Projeto de Lei de
Conversão n° 27, de 2011 (Medida Provisória n° 537, de 2011).
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito extraordinário, em favor dos Ministérios
da Defesa e da Integração Nacional, no valor
global de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a abrir,
em favor dos Ministérios da Defesa e da Integração
Nacional, crédito extraordinário no valor global de R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), para
atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final.
Os Senadores e as Senadoras que a aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final,...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Discutir a redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para justificar a ausência na votação anterior acompanhando a posição
do Partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 538, de 2011, que autoriza a
prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com fundamento na alínea “g”
do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993, altera a Lei nº 12.337, de 12
de novembro de 2010 e dá outras providências.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
Relator-revisor da matéria, para proferir seu parecer.
PARECER Nº 1.064, DE 2011–PLEN
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº
538, de 1º de julho de 2011, autoriza o Ministério da
Defesa, no âmbito do Centro Gestor e Operacional
do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), e
a Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) a prorrogar, em caráter excepcional, contratos por tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público.
Na Câmara dos Deputados, foram oferecidas doze
emendas, que foram rejeitadas pelo Relator. Quanto à
adequação financeira e orçamentária, a Medida Provisória não gera aumento de despesas, uma vez que os
referidos contratos temporários já existem e que sua
prorrogação apenas exigirá das respectivas instituições,
por intermédio de seus Ministérios, a manutenção da
dotação orçamentária específica para tal fim.
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No que versa sobre juridicidade e legalidade, a
matéria da presente Medida Provisória não se insere
entre as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da Constituição Federal) ou de
qualquer das suas Casas. Também não se enquadra
nas constantes do §1º do art. 62 da Constituição, de
modo que padece de vício de ilegalidade.
A urgência, de acordo com a Exposição de Motivos que acompanha a Medida Provisória, com a
prorrogação relativa ao Censipam, pretende evitar a
perda repentina de recursos humanos com elevada
experiência e especialização, por excepcional interesse público, destinados a atender às necessidades
do Censipam no tocante ao efetivo das coordenações
gerais da organização e de seus centros regionais de
Belém, de Manaus e de Porto Velho.
Do mesmo modo, para a constituição da Empresa
Brasil de Comunicação S.A., foi autorizada a contratação de duzentos empregados temporários, havendo
hoje 147 em exercício. Com a Medida Provisória nº
493/2010, os contratos foram prorrogados até 31 de
julho de 2011.
Por todo o exposto, Sr. Presidente, manifesto-me pela admissibilidade e adequação econômica e
financeira da Medida Provisória nº 538, de 2011, e, no
mérito, pela sua aprovação.
É o voto, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER No , DE 2011
De Plenário, sobre a Medida Provisória
no 538, de 2011, que autoriza a prorrogação
de contratos por tempo determinado firmados com fundamento na alínea g do inciso
VI do art. 2o da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993; altera a Lei no 12.337, de 12 de
novembro de 2010; e dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Vem ao exame do Senado Federal a Medida Provisória (MPV) no 538, de 1o de julho de 2011, que autoriza o Ministério da Defesa, no âmbito do Centro Gestor
e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia
(CENSIPAM), e a Empresa Brasil de Comunicação
S.A. (EBC S/A) a prorrogar, em caráter excepcional,
contratos por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
O art. 1o da MPV no 538, de 2011, estatui a referida
autorização ao Ministério da Defesa, respeitado o prazo
limite de 31 de dezembro de 2012, para os contratos
por tempo determinado para atender a necessidade
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temporária de excepcional interesse público no âmbito
do CENSIPAM, firmados com fundamento no art. 2o,
inciso V, alínea g, da Lei no 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, independentemente da limitação do art. 4o,
parágrafo único, inciso IV, daquela Lei. Este último
dispositivo permite a prorrogação de contratos dessa
natureza desde que o período total dos contratos não
ultrapasse cinco anos. Ademais, o art. 1o da MPV em
exame, por meio de seu parágrafo único, reporta-se
ao Anexo, que estabelece o quantitativo de cinquenta
e três contratos passíveis de prorrogação.
Já o art. 2o da MPV no 538, de 2011, altera o
o
art. 4 da Lei no 12.337, de 12 de novembro de 2010,
em sentido semelhante ao do dispositivo anterior no
que se refere à modificação da data limite relativa aos
contratos vigentes, de 29 de junho de 2010 para 31 de
julho de 2011. No entanto, diferentemente, retira daquela redação a parte final, que desconsiderava o limite
temporal dos §§ 5o e 6o do art. 22 da Lei no 11.652, de
7 de abril de 2008, para prever, como fundamento dos
referidos contratos, justamente o art. 22, §§ 3o, 4o, 5o e
6o, da Lei no 11.652, de 2008, diploma legal que trata
especificamente da EBC S/A.
A proposição recebeu doze emendas, todas rejeitadas no mérito pelo Parecer apresentado em Plenário pelo relator designado para manifestar-se pela
Comissão Mista incumbida da apreciação da matéria.
II – Análise
Com relação ao atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, consignados
no art. 62 da Constituição Federal, sabe-se que a eficiência e a continuidade do serviço público são princípios basilares da Administração pública, o que, no caso
concreto em tela, está a exigir solução célere. Dessa
maneira, entendemos que pode a proposição ser admitida, por restarem caracterizados os pressupostos
constitucionais de relevância e urgência.
Quanto aos aspectos de constitucionalidade material e formal, juridicidade e regimentalidade da MPV no
538, de 2011, não vislumbramos qualquer impedimento.
A proposição obedece aos devidos trâmites legislativos, não afronta o ordenamento jurídico vigente
e respeita os balizamentos constitucionais próprios a
esse instrumento legislativo, consignados no art. 62
da CF. Não versa sobre as matérias relacionadas no
inciso I do § 1o do referido art. 62; não se enquadra
nas hipóteses dos seus incisos II a IV; não se destina
a regulamentar artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda, respeitando-se,
dessa forma, a vedação expressa no art. 246 da Carta Política; tampouco representa reedição, na mesma
sessão legislativa, de MPV que tenha sido rejeitada ou
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que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo
(art. 63, § 10, CF).
Trata-se de tema que deve ser veiculado por lei
ordinária, de iniciativa privativa do Presidente da República, que não está em desarmonia com o arcabouço
jurídico vigente e teve trâmite regular até o momento.
Por fim, não trata de tema estranho ao seu escopo,
cumprindo os ditames da Lei Complementar no 95, de
26 de fevereiro de 1998.
Evidencia-se, portanto, a sua constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa.
No mérito, ressaltamos, no caso em exame, a
necessidade de prestigiar os princípios da eficiência
e da continuidade do serviço público, que, resultarão
em evidente beneficio para o interesse público, fim último da Administração.
Por fim, no que respeita à adequação orçamentário-financeira, também nada a opor, conforme nota
técnica sem número da Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle do Senado Federal, anexada
aos autos, atendendo ao disposto no art. 19, da Resolução no 1, de 2002 – CN (fls. 38 a 41).
III – Voto
Por todo o exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade e adequação econômico-financeira da
Medida Provisória no 538, de 2011, e, no mérito, pela
sua aprovação.
Sala das Sessões, –

Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson
Santiago, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O parecer preliminar do Relator revisor,
Senador Valdir Raupp, é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência
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e pela adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução
nº 1, de 2002.
No mérito, é pela aprovação da Medida Provisória nº 538, de 2011.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovam os pressupostos de relevância, urgência e
adequação financeira e orçamentária permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Lindbergh Farias, regimentalmente, é preciso que três Senadores peçam essa
verificação, mas só dois Senadores o fizeram. Portanto,
fica indeferida a solicitação de V. Exª.
Aprovados os pressupostos, passa-se à discussão da Medida Provisória e das emendas, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação da Medida Provisória, sem
prejuízo das emendas.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em bloco...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Peço verificação de quórum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Já anunciamos a aprovação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Não, Sr. Presidente, pedi a verificação na hora certa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB
– PB) – Já foi anunciada a votação, em globo, das
emendas com parecer contrário.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que as
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
O parecer é contrário!
Rejeitadas.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Peço verificação de quórum, Sr. Presidente. Há dois
apoiamentos.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. PMDB –
PB) – São três os apoiamentos ao pedido do Senador
Lindbergh: os dos Senadores Ferraço, Cyro e Dornelles.
V. Exª preencheu a determinação regimental.
Em votação.
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(Procede-se à votação.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, vamos votar nominalmente a emenda que
tem parecer contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Serão votadas as emendas de parecer contrário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Encaminhamos o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM também vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Convidamos as Srªs e os Srs. Senadores que estão
em seus gabinetes, Sr. Presidente, para virem ao plenário e votarem “não”, contrário às emendas que têm
parecer contrário do Relator. Portanto, vamos manter
a Medida Provisória na forma como ela está.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Chamo as Lideranças dos partidos
políticos a fazerem o encaminhamento da votação.
A Liderança do Governo já encaminhou.
A Liderança do PT, a Liderança do PMDB, a do
PSDB, a do PP e a dos demais Partidos devem encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha
o voto “não”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
PSDB vota “não”, Sr. Presidente. A Minoria também
vota “não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Minoria vota “não”, e a Liderança do
PT vota “não”. E a do PP?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, o PP vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Como vota o PMDB, Senador Renan?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– O PMDB recomenda o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – O Líder Renan Calheiros recomenda
o voto “não”.
Peço à Assessoria que abra o painel.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu gostaria de lembrar às Srªs Senadoras
e aos Srs. Senadores que, logo após esta votação
nominal, haverá outra votação nominal referente ao
projeto de lei complementar das micro e pequenas empresas, que amplia o Supersimples e o MEI. Assim, é
importante que os Senadores e as Senadoras venham
ao plenário e aqui permaneçam, para votarmos rapi-
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damente essa matéria, Sr. Presidente. É uma matéria
muito importante para o País, para a produção nacional.
Portanto, vamos encaminhar favoravelmente e vamos
aprovar, na data de hoje, na data da microempresa, o
projeto que amplia as condições de funcionamento das
pequenas e microempresas no Brasil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Como vota o DEM?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Todos os Partidos, até o presente momento, encaminharam o voto “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a Liderança do Governo encaminha o voto
“não”, porque o que estamos votando são as emendas
que têm parecer contrário. Portanto, o voto é “não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria só lembrar à Bancada do
PMDB que a recomendação da Liderança é o voto
“não”. Estamos apreciando as emendas com pareceres contrários.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto “não”. Estamos encaminhando as emendas. Então, o encaminhamento é
o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – A Presidência convida todos os Senadores, de todos os partidos políticos, a comparecerem
ao plenário, já que, até o presente momento, está re-
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gistrado o voto de somente 35 Srªs Senadoras e Srs.
Senadores.
Ainda faremos várias votações, inclusive a do
projeto do Supersimples.
Os Senadores do Rio de Janeiro, Senador Dornelles e Senador Lindbergh, podem votar.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Sr.
Presidente, por quanto tempo mais, o senhor vai deixar
o painel aberto? Não é hora de encerrar a votação?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Senador Lindbergh e Senador Ferraço,
se V. Exªs não votarem, cairá o pedido de verificação,
regimentalmente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, como os autores da verificação não registraram seus votos, acho que deveríamos aplicar o
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Foi exatamente o que falou a Presidência, meu caro Líder do Governo no Congresso Nacional, Senador José Pimentel. (Pausa.)
Pergunto se todos os Senadores já registraram
seus respectivos votos. (Pausa.)
Pergunto se posso abrir a votação. (Pausa.)
Estamos votando em bloco as emendas com
parecer contrário.
Vou encerrar a votação.
Declaro encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) –SIM, 5; e NÃO, 49; uma abstenção.
Total: 55 votos.
Rejeitadas as emendas, a matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação.
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fundamento nos §§ 3º, 4º 5º e 6º do art. 22
da Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.” (NR)
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

É a seguinte a Medida Provisória aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 538, DE 2011
(Mensagem nº 59, de 2011-CN)
(Nº 237/2011, na origem)
Autoriza a prorrogação de contratos
por tempo determinado firmados com fundamento na alínea g do inciso VI do art. 2º
da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
e dá outras providências.
A Presidenta da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica o Ministro da Defesa autorizado a
prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o prazo limite de 31 de dezembro de 2012, os contratos por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção
da Amazônia – CENSIPAM, vigentes em 1º de junho
de 2011, firmados com fundamento no art. 2º, inciso VI,
alínea g, da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
independentemente da limitação do art. 4º, parágrafo
único, inciso IV, daquela Lei.
Parágrafo único. Os quantitativos de contratos
passíveis de prorrogação são os relacionados no Anexo desta Medida Provisória.
Art. 2º O art.4º da Lei nº 12.337, de 12 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Fica a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC autorizada a prorrogar, em
caráter excepcional e respeitado o prazo limite
de 30 de junho de 2012, os contratos por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público,
vigente em 31 de julho de 2011, firmados com

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo entendimento que temos, pedimos sejam colocadas agora micro
e pequenas empresas, a questão do Supersimples,
exatamente porque há um quórum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Há, na sequência, os pedidos de empréstimo, e são votações rápidas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, pode ser, Sr. Presidente. Ligeiro.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, tem que votar os empréstimos. Importantíssimo. Os Estados estão quebrados.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Sobre a mesa, requerimento de urgência para o Projeto de Resolução nº 47, de 2011.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.228, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 47 de 2011, advindo da Mensagem do Senado nº
127 de 2011, que “solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com a garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
US$50,000,000.00 (cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre a Caixa Econômica
Federal e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, destinado ao Programa de
Financiamento para a Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.
Em 5 de outubro de 2011.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Discussão do Projeto de Resolução nº
47, de 2011. (Pausa.)
O referido Projeto autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à Caixa Econômica
Federal, para contratar operação de crédito externo
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$50 milhões
(cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América).
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à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor
de até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), cujos recursos
destinam-se ao “Programa de Financiamento para a
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo”.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.

É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 47, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 47, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.057, de 2011, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Benedito de Lira), que autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder
garantia à Caixa Econômica Federal (CEF),
para contratar operação de crédito externo
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de
até cinquenta milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, cujos recursos destinam-se
ao Programa de Financiamento para a Gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos
de Desenvolvimento Limpo.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER No 1.065, DE 2011
COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Resolução
no 47, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução no 47, de 2011, que autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder garantia

ANEXO AO
PARECER No 1.065, DE 2011
Redação final do Projeto de Resolução
no 47, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 2011

Autoriza a República Federativa do
Brasil a conceder garantia à Caixa Econômica Federal (CEF), para contratar operação
de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até US$50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares norte-americanos), cujos recursos destinam-se ao
“Programa de Financiamento para a Gestão
de Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo
a ser contratada pela Caixa Econômica Federal (CEF),
no valor total equivalente a até US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-americanos), com o
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Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se ao “Programa de Financiamento para a Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo”.
Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
II – valor do empréstimo: até US$50.000.000,00
(cinquenta milhões de dólares norte-americanos);
III – modalidade: margem fixa, sendo facultada a
conversão da taxa de juros, de flutuante para fixa, ou
vice-versa, e da moeda de referência do empréstimo;
IV – amortização do saldo devedor: cada tranche
de desembolso será amortizada em parcelas sucessivas e sempre que possível iguais, pagas em 15 de
abril e em 15 de outubro de cada ano, iniciando-se a
primeira na 9a (nona) data de pagamento de juros da
respectiva tranche e a última na 38a (trigésima oitava),
observada a data limite de amortização de 15 de abril
de 2034, sendo que cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos
por cento) do montante desembolsado da respectiva
tranche, exceto a última parcela, que corresponderá
ao restante do saldo devedor;
V – juros aplicáveis: exigidos semestralmente nas
mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a
uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral
para dólar norte-americano, acrescidos de uma margem (spread) a ser determinada pelo Bird na data de
assinatura do contrato;
VI – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) acrescidos, a partir do 31o
(trigésimo primeiro) dia de atraso, aos juros devidos e
ainda não pagos, incidindo sobre o principal até a data
do efetivo pagamento desse montante;
VII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em efetividade.
§ 1o É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do fiador, solicitar ao Bird a conversão da
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taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do
empréstimo, de flutuante para fixa, ou vice-versa, e de
sua moeda de referência para o montante já desembolsado e para o montante a desembolsar.
§ 2o Para o exercício das opções referidas no §
1o, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo
Bird na sua realização.
Art. 3o A autorização prevista no caput é condicionada a que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado pelo Ministério da
Fazenda o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro desembolso, constantes da minuta
do contrato de empréstimo.
Art. 4o o prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.229, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
art. 338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para
PRS nº 48 de 2011, advindo da Mensagem do Senado
Federal nº 129 de 2011, que “solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
até U$175,000,000.00 (cento e setenta e cinco milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o
Estado do Espírito Santo e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa Rodoviário do Espírito III – PRES III”.
Em 5 de outubro de 2011.
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É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 48, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 48, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.058, de 2011, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora: Senadora Lídice da Mata), que autoriza o
Estado do Espírito Santo a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até cento e setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER No 1.066, DE 2011
COMISSÃO DIRETORA
Redação final do Projeto de Resolução
no 48, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução no 48, de 2011, que autoriza
o Estado do Espírito Santo a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$175.000.000,00 (cento e setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.
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ANEXO AO
PARECER No 1.066, DE 2011
Redação final do Projeto de Resolução
no 48, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 2011
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$175.000.000,00 (cento e setenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Estado do Espírito Santo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$175.000.000,00 (cento e
setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar o “Programa Rodoviário
do Espírito Santo III (Pres III)”.
Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Espírito Santo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário do capital ordinário do BID, com taxa de
juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a partir da vigência do contrato de empréstimo;
VII – amortização: parcelas semestrais, sucessivas e sempre que possível iguais, pagas em 15 de
junho e em 15 de dezembro de cada ano, vencendo a
primeira após transcorridos 5 (cinco) anos e a última
antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos, ambos
contados da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de
juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer
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custo ou lucro gerado por operações para mitigar as
flutuações da Libor, mais uma margem (spread) para
empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID e calculada sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, exigida juntamente
com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato, sendo que, em hipótese
alguma, excederá ao percentual de 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano);
X – despesas com inspeção e supervisão gerais:
o valor devido em um semestre determinado não poderá ser superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
§ 1o As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2o É facultado ao mutuário, com consentimento
por escrito do fiador, exercer a opção de conversão da
taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do
empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para fixa,
e vice-versa, em montantes mínimos e prazos definidos no contrato de empréstimo.
§ 3o Para o exercício das opções referidas no §
o
2 , é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo
BID na sua realização.
Art. 3o É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Espírito Santo na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1o O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Espírito Santo
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
§ 2o Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado do Espírito Santo quanto aos pagamentos e
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prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução no 48, de 2007, e o cumprimento das condições
prévias à realização do primeiro desembolso, constantes da minuta do contrato de empréstimo.
Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Urgência ao Projeto de Resolução nº
49, de 2011, que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de até US$107.332.500,00 (cento e sete milhões,
trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares dos
Estados Unidos da América), junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Destina-se ao financiamento do Programa de Desenvolvimento do Setor Água – Interáguas.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.230, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 49 de 2010, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 130 de 2011, que “solicita seja autorizada a
contratação de operação de credito externo no valor de
até U$ 107,332.500.00 (cento e sete milhões, trezentos
e trinta e dois mil e quinhentos dólares dos Estados
Unidos da América), entre a República Federativa do
Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, cujos recursos destinam-se
ao Programa de Desenvolvimento do Setor Águas –
interáguas”.
Em 5 de outubro de 2010.
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É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 49, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.059, de 2011, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Cyro Miranda), que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor de até
cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois
mil e quinhentos dólares dos Estados Unidos
da América junto ao Banco para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao
financiamento do Programa de Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas).
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER No 1.067, DE 2011
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
no 49, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução no 49, de 2011, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor de até US$107.332.500,00
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares dos Estados Unidos da América)
junto ao Banco para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), destinada ao financiamento do Programa de
Desenvolvimento do Setor Água (Interáguas).
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.

Outubro de 2011

ANEXO AO PARECER No 1.067, DE 2011
Redação final do Projeto de Resolução
no 49, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 2011
Autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo
no valor de até US$107.332.500,00 (cento e
sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares norte-americanos) junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (Bird), destinada ao financiamento do “Programa de Desenvolvimento
do Setor Água (Interáguas)”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a República Federativa do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo com
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de até US$107.332.500,00
(cento e sete milhões, trezentos e trinta e dois mil e
quinhentos dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao “Programa de Desenvolvimento do Setor
Água (Interáguas)”.
Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – valor: até US$107.332.500,00 (cento e sete
milhões, trezentos e trinta e dois mil e quinhentos dólares norte-americanos);
IV – modalidade: margem variável;
V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2016;
VI – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas
em 1o de junho e em 1o de dezembro de cada ano, vencendo a primeira parcela em 1° de dezembro de 2016
e a última em 1o de junho de 2041, com cada parcela
correspondendo a 2% (dois por cento) do valor total
do empréstimo;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre
o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa
composta pela taxa de juros de referência do mercado interbancário londrino (Libor) semestral para dólar
norte-americano, acrescida de uma margem (spread)
a ser determinada pelo Bird semestralmente;
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VIII – comissão à vista (front-end fee): até 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do
empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato
entrar em efetividade;
IX – opção de alteração da modalidade de empréstimo: a contratação na modalidade “margem variável” permite a alteração para a modalidade “margem
fixa” mediante solicitação formal ao credor.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3o A formalização do contrato de empréstimo deverá ser precedida da aprovação das seguintes
minutas:
I – portarias de criação do Comitê Gestor e das
Unidades de Gerenciamento do Programa; e
II – manual operacional.
Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Urgência para o Projeto de Resolução
nº 50, que autoriza o Estado de Minas Gerais, a companhia de saneamento, a contratar operação de crédito externo, com a garantia da República Federativa
do Brasil, no valor de até €100 milhões (cem milhões
de euros), para financiar o programa de despoluição.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.231, DE 2011
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, VI e V, do RISF, requeremos urgência para o PRS
nº 50 de 2010, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 141 de 2011, que “solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo no valor
de até EUR 100.000.000,00 (cem milhões de euros,
entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– COPASA e o KFW, cujos recursos destinam-se ao
financiamento do Programa de Despoluição da Bacia
do Rio Paraopeba”.
Em 5 de outubro de 2011.
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É o seguinte o item:
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 50, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 50, de 2011 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.060, de 2011, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Francisco Dornelles), que autoriza a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA) contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor de até cem milhões de euros,
com o Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) da
República Federal da Alemanha, destinada a
financiar, parcialmente, o Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER No 1.068, DE 2011
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n 50, de 2011.
o

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução no 50, de 2011, que autoriza
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até
€100.000.000,00 (cem milhões de euros), com o Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) da República Federal da Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o
Programa de Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.
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ANEXO AO PARECER No 1.068, DE 2011
Redação final do Projeto de Resolução
no 50, de 2011.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No , DE 2011
Autoriza a Companhia de Saneamento
de Minas Gerais (Copasa) a contratar operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor de
até €100.000.000,00 (cem milhões de euros),
com o Kreditanstalt fur Wiederaujbau (KfW)
da República Federal da Alemanha, destinada a financiar, parcialmente, o “Programa de
Despoluição da Bacia do Rio Paraopeba”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a União autorizada a conceder garantia
à operação de crédito externo a ser contratada pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), no valor de até €100.000.000,00 (cem milhões de
euros), com o Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) da
República Federal da Alemanha.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do “Programa de Despoluição
da Bacia do Rio Paraopeba”.
Art. 2o A operação de crédito referida no art. 1o
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – credor: Kreditanstalt fur Wiederaujbau (KfW)
da República Federal da Alemanha;
II – devedor: Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor do empréstimo: até €100.000.000,00
(cem milhões de euros);
V – valor da contrapartida: €20.000.000,00 (vinte
milhões de euros);
VI – prazo de desembolso: até 20 de junho de
2015;
VII – amortização: o empréstimo será pago em
18 (dezoito) parcelas semestrais, sucessivas, aproximadamente iguais, vencendo-se a primeira 36 (trinta
e seis) meses após a assinatura do contrato;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente,
em 20 de junho e em 20 de dezembro, calculados sobre o saldo devedor do empréstimo a uma taxa fixa
de 3,11% a.a. (três inteiros e onze centésimos por
cento ao ano);
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IX – juros de mora: 300 (trezentos) pontos-base
acima da taxa base de juros cobrada pelo Banco Central da Alemanha;
X – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o saldo
não desembolsado, sendo devida nas mesmas datas
das parcelas de amortização;
XI – taxa de administração: 0,50% (cinquenta
centésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo, paga em uma única parcela em até 3 (três) meses após a assinatura do contrato, mas, em qualquer
caso, antes do primeiro desembolso.
Parágrafo único. Caso opte por cancelar algum
desembolso, o devedor, além de obter o prévio consentimento do credor, deverá pagar uma taxa de indenização pelos juros não recebidos.
Art. 3o É o Estado de Minas Gerais autorizado a
conceder contragarantias adicionais à União na operação de crédito externo referida nesta Resolução,
mediante vinculação de suas receitas de que trata o
art. 159, inciso I, alínea a, e inciso II, da Constituição
Federal.
Art. 4o A autorização prevista no caput do art. 1o
é condicionada a que, previamente à assinatura dos
instrumentos contratuais, sejam cumpridas as seguintes condições:
I – formalização, pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais e pelo Estado de Minas Gerais, do
respectivo contrato de contragarantia;
II – verificação, pelo Ministério da Fazenda, do
cumprimento das condições prévias à realização do
primeiro desembolso, as quais constam da minuta do
contrato de empréstimo.
Art. 4o O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Com a palavra V. Exª, Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Apenas para dizer de público aqui que Minas, penhorada, agradece a solidariedade de todos os outros
Srs. Senadores, em especial do Senador Dornelles,
que, numa presteza muito grande, relatou o projeto
na tarde de ontem.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. O projeto é
extremamente importante para Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santiago. Bloco/
PMDB – PB) – Obrigado, Senador Aécio Neves.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O Sr. Wilson Santiago, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Último item da Ordem do Dia.
Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 77, DE 2011– COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.217, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 77, de 2011–Complementar (nº 87/2011-Complementar, na Casa de
origem), de iniciativa da Senhora Presidente
da República, que altera os dispositivos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e dá outras providências.
Parecer nº 1.004, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, o Relator da
matéria é o Senador José Pimentel, que foi
favorável, com as Emendas de 1 a 4 da CAE,
que apresenta.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas.
Peço ao 1º Secretário que proceda à leitura.
Como hoje é o dia da pequena e microempresa
era importante que o Senado votasse este projeto.
São lidas as seguintes:
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB)
– Suprima-se a expressão “de mercadorias” no § 14
do art. 3º da LC/123, de 2006, constante do art. 2º do
PLP 87/2011.
Autor: Senador Eduardo Amorim.
O § 5º-D do art. 18 da Lei Complementar nº 123, de
2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
Autor: Senador Aécio Neves
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu quero esclarecer ao Plenário que se trata
de uma Lei Complementar e teremos que fazer votação
nominal porque temos o quórum qualificado.
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 18-B da
Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do art.
1º do PLC nº 77, de 2011.
Autor: Senador Aécio Neves
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 18-C
da Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do art.
1º do PLC nº 77 – Complementar de 2011, suprimindo-se, por consequência, o § 2º do Art. 18-C proposto na
propositura citada em epígrafe.
Autor: Senador Aécio Neves
Acrescente-se o § 1º ao art. 23 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e renumerem-se os demais
parágrafos deste artigo.
Autor: Senador Aécio Neves
Inclua-se a expressão “e serviços” no art. 56 da
LC 123, de 2006.
Autor: Senador Eduardo Amorim
Estão lidas, Sr. Presidente.
São as seguintes as Emendas na íntegra:
EMENDA Nº 5 – PLEN
(ao Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2011 –
Complementar)
Suprima-se a expressão “de mercadorias” no §
14 do art. 3° da LC/123 de 2006, constante do art. 2°
do PLP nº 87/2011.
“§ 14. Para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do caput ou no § 2°,
conforme o caso, e, adicionalmente, receitas
decorrentes da exportação de mercadorias,
inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos
limites de receita bruta anual.
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de
determinação da alíquota de que trata o § 1°
do art. 18 desta Lei Complementar, da base
de cálculo prevista em seu § 3° e das majorações de alíquotas previstas em seus §§ 16,
16-A, 17 e 17-A, será considerada a receita
bruta total da empresa nos mercados interno
e externo.” (NR)
Justificação
Apesar da desoneração das exportações de microempresas e empresas de pequeno porte de bens e
serviços ser uma reivindicação antiga do setor, a medi-
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da em comento inclui no benefício somente empresas
exportadoras de mercadorias. A alarmante tendência
de crescente déficit da conta de serviços do Balanço de
Pagamentos (aumento de 64,6% em 2010 em relação
a 2009) também justifica medidas concretas como as
elencadas para ampliação dos instrumentos de apoio
voltados para a reversão do quadro de evolução contínua dos déficits comerciais brasileiros relacionados às
transações com serviços (US$16,7 bilhões em 2008,
US$17,8 bilhões em 2009 e US$29,4 bilhões em 2010).
As MPEs de serviços representam a maioria
das empresas exportadoras do País. Segundo dados
do Banco Central do Brasil, em 2010, 22.781 micro
e pequenos empresários realizaram exportações de
serviços, contabilizando 76% do universo das pessoas jurídicas exportadoras de serviços do País. Esses
micros e pequenos empresários foram responsáveis
por 11% do valor total exportado de serviços. Por outro lado, nas exportações de mercadorias, a participação das MPEs é menos expressiva (910.149 micro e
pequenos exportadores, 47,3% do universo e 1% do
valor exportado).
Assim, a supressão da expressão “de mercadorias” constante do § 14 do art. 3° permitira que o texto
guardasse sintonia com as estratégias adotadas até
o momento pelo Governo Federal para incentivar as
exportações brasileiras de mercadorias e de serviços.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
EMENDA N° 6 – PLEN
(ao PLC n° 77, de 2011)
O § 5°-D do art. 18 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
“Art. 18. .................................................
...............................................................
§ 5°-D.....................................................
...............................................................
XV – representação comercial;
XVI – corretagem de seguros;
XVII – corretagem de imóveis.
Justificação
A presente emenda visa dar um tratamento tributário simplificado às atividades de representação
comercial, corretagem de seguros e corretagem de
imóveis, que por muitas vezes não são devidamente
valorizadas e reconhecidas pelo Governo. O exercício
dessas atividades exige um alto grau de preparação
técnica relacionada às várias áreas do conhecimento,
como Direito, Economia, Administração, dentre outras.
Nesse sentido, a adesão dessas atividades ao
Simples é necessária para evitar a atuação de aven-
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tureiros – sem qualquer controle por parte dos órgãos
de fiscalização – tendo em vista que aderir ao Simples acarreta formalização da atividade como pessoa
jurídica.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 7 – PLENÁIRO
(ao PLC nº 77-Complementar de 2011)
(Sen. Aécio Neves)
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 18-B
da Lei Complementar nº 123, de 2006, constante do
artigo primeiro do PLC nº 77 de 2011.
“Art. 1º ...................................................
Art. 18-B. A empresa contratante de serviços executados por intermédio do MEI mantém, em relação a esta contratação, a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição
previdenciária, nos termos da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, com a alíquota definida
no inciso III do artigo 18-C, tendo como base
de cálculo o valor do contrato ou o teto definido para o contribuinte individual, qual venha
a ser o menor. (NR)
Justificação
Este projeto de lei contribui para ampliar a competitividade do parque produtivo, ao reduzir, em parte,
os custos tributários incidentes na produção, além de
simplificar, para os empresários, a administração das
exigências fiscais.
A redução de carga apresenta o corolário positivo
de incentivar a formalização da mão obra que, em julho de 2011 (dados da pesquisa mensal de Emprego/
IBGE), alcançou o índice de 53% da população ocupada, ou seja, 47% dos ocupados seriam informais.
A informalidade, de se reconhecer, é incentivada
pelo elevado custo trabalhista do emprego, fato que
incentiva a divisão destes custos dentre trabalhador e
empregador, eliminando a formalização. Nesse sentido,
manter o custo previdenciário para o contratante em
20% do valor do contrato (contribuição patronal), sem
limite, anula os incentivos de formalização da mão de
obra que este projeto pretende gerar.
Resta claro que a intenção do atual texto, motivo
da emenda, é prevenir arranjos ilícitos – entre contratantes e contratados – que impliquem queda na arrecadação da Previdência Social. Nada obstante, relevante
destacar que a alternativa esperada de comportamento
de empregadores e contratados, perante o presente
rigor do texto, é não formalizar o contrato.
Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2011.
– Senador Aécio Neves.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 8 – PLENÁRIO
(ao PLC n° 77 – Complementar de 2011)
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 18-C
da Lei-Complementar n° 123, de 2006, constante do
artigo primeiro do PLC n° 77 _ Complementar, de 2011,
suprimindo-se, por consequência, o § 2º do art. 18-C
proposto na propositura citada em epígrafe.
“Art. 1° ...................................................
Art. 18-C. Observado o disposto no art.
18-A, e seus parágrafos, desta Lei Complementar, poderá se enquadrar como MEI o
empresário individual independentemente do
número de empregados que possua.
...................................................... (NR)
Justificação
O art. 18–C da Lei Complementar nº 123 estabelece o limite de um funcionário para o empresário
individual, além de limitar, no art. 18–A, a sua receita
máxima anual em R$60.000,00.
Este Projeto de Lei n° 77 visa a dois essenciais
objetivos: ampliar a formalização da mão de obra e
aumentar a competitividade das micros, pequenas e
médias empresas.
Nesse sentido, a qual propósito serve a dupla
restrição ao Micro empreendedor Individual (receita e
número de empregados), uma vez que o seu ritmo de
trabalho não necessariamente se desenvolve homogeneamente ao longo do tempo? O empresário individual
pode ser um pintor com uma oferta de empreita para
de dois meses, o que exigiria três auxiliares. Nesse
caso, a se manter a restrição de um funcionário, o
empresário individual não poderia se habilitar àquele
serviço. Mais grave, ele certamente trabalharia com os
auxiliares, sem formalizá-los. Esta seria a anulação de
todo o esforço do atual projeto.
Assim, nossa emenda, sem se elidir da finalidade
da norma, restringe, ao que importa o limite da receita
de R$ 60.000,00 por ano. A forma como ele distribui a
receita ao longo do período, assim como a sua estrutura de operação, não deve dizer respeito à lei.
Por consistência, suprima-se o parágrafo segundo do art. 18–C, proposto no PLC, que regulamenta
as condições em que o empresário individual pode
contratar um segundo funcionário.
Sala das Sessões, de
de 2011. – Senador
Aécio Neves
EMENDA ADITIVA N° 9 – PLENÁRIO
(ao PLC n° 77 – Complementar de 2011)
Acrescente-se o § 1° ao artigo 23 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e renumerem-se os demais
parágrafos deste artigo.
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“Art. 23. .................................................
§ 1° As pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), observadas as vedações previstas e
demais disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação
às aquisições de bens e serviços de pessoa
jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído
pelo art. 12 desta lei complementar.
....................................................... (NR)
Justificação
A inclusão deste parágrafo procura conferir segurança jurídica aos contribuintes do PIS/Pasep e da
Cofins, no sentido de lhes garantir, nos termos da lei,
o que já vem sendo reconhecido pela Secretaria da
Receita Federal, por meio de seu Ato Declaratório
Interpretativo n° 15, de 26 de setembro de 2007, de
onde se obteve a redação apresentada como emenda
aditiva, no parágrafo primeiro.
Ademais, assim como o Ato Interpretativo da
Receita, esta iniciativa, que espero ver acolhida, irá
corroborar com o principio desta Lei Complementar,
de ampliar a competitividade do parque produtivo nacional, na medida em que não desestimula – por conferir o justo crédito fiscal – a relação comercial entre
empresas participantes e não participantes do Simples.
Sala das Sessões, de
de 2011. – Senador
Aécio Neves.
EMENDA Nº 10 – PLEN
(ao Projeto de Lei da Câmara n° 77, de 2011 –
Complementar)
Inclua-se a expressão “e serviços” no art. 56 da
LC nº 123 de 2006:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de
compra e venda de bens e serviços, para os
mercados nacional e internacional, por meio
de sociedade de propósito específico, nos
termos e condições estabelecidos pelo Poder
Executivo Federal.”
Justificação
Conforme prevê o § 14 do art. 3° da LC nº
123/2006, modificado pelo art. 2° do PLP nº 87/2011,
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a ampliação do limite de enquadramento no Regime Simples com receitas decorrentes de exportação
também alcança a sociedade de propósito específico,
conhecida como “Consórcio de Exportação”. Não obstante, a atual redação do art. 56 da Lei Complementar
prevê que somente as microempresas ou as empresas
de pequeno porte que realizem compra e venda de
mercadorias poderiam se beneficiar desse benefício.
Segundo dados do RAIS, do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2008, as MPEs constituem 98%
dos estabelecimentos formais do País e, destas, 79%
são dos setores de comércio e serviços.
As MPEs de serviços também representam a
maioria das empresas exportadoras do País. Segundo
dados do Banco Central do Brasil, em 2010, 45.477
micro e pequenos empresários realizaram exportações de serviços, contabilizando 76% do universo das
pessoas jurídicas exportadoras de serviços do País.
Esses micro e pequenos empresários participaram em
somente 11% do valor exportado de serviços. Por outro
lado, nas exportações de mercadorias, a participação
das MPEs é ainda menos expressiva (10.149 micro e
pequenos exportadores, 47,3% do universo e 1% do
valor exportado).
Assim, a emenda permite que as micro empresas ou as empresas de pequeno porte de serviços
também possam se beneficiar da ampliação do limite
de enquadramento no Regime, inclusive por meio de
constituição de consórcios de exportação.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador José Pimentel,
Relator designado na Comissão de Assuntos Econômicos, para proferir parecer sobre as emendas de Plenário.
PARECER Nº 1.069, DE 2011 – PLEN
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, quero, primeiro, agradecer, Sr. Presidente, a atenção dos nossos
líderes, dos nossos pares, dos nossos Senadores, das
nossas Senadoras, em trabalharem para que, neste 5
de outubro, que é o Dia Nacional da Micro e da Pequena
Empresa, nós possamos premiar mais de cinco milhões
de empreendedores do Brasil que produzem riqueza.
O nosso parecer, Sr. Presidente, com relação às
emendas de redação de nºs 1, 2, 3 e 4 da Comissão
de Assuntos Econômicos é pelo seu acolhimento.
Emenda nº 5, de autoria do Senador Eduardo
Amorim: estou rejeitando; Emenda nº 6, do Senador
Aécio Neves: também estou rejeitando; Emenda nº
7, do nobre Senador Aécio Neves: estou rejeitando;
Emenda nº 8, também de autoria do Senador Aécio
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Neves: estou rejeitando; Emenda nº 9, do Senador
Aécio Neves: estou rejeitando; Emenda nº 10, do Sr.
Senador Eduardo Amorim: também estou rejeitando.
Sr. Presidente, embora sejam todas emendas de
mérito, muito importantes, estou fazendo isso, para que
o Projeto de Lei nº 77, do Poder Executivo, possa ser
aprovado sem alteração e ir à sanção.
Sr. Presidente, há 560 mil micro e pequenos
empresários que são devedores do Fisco: ora do ISS
municipal, ora do ICMS estadual, ora dos impostos
federais. Se não houver essa autorização legislativa,
eles serão todos excluídos do Simples Nacional em
1º de janeiro de 2012. Com isso, eles terão de pagar
os impostos anteriores e terão também de pagar os
impostos, em seguida, como lucro presumido. Essas
empresas todas quebrariam.
Por isso, estou rejeitando as emendas, simplesmente para que o projeto seja aprovado sem alteração e possa ir à Câmara. E assumi o compromisso,
Sr. Presidente, juntamente com os nossos líderes e
Senadores, de acolher tanto as emendas que foram
apresentadas na Comissão de Assuntos Econômicos,
como também as emendas apresentadas aqui, em
plenário, em outro projeto, o Projeto nº 467, de 2008,
para que possamos ali complementar essas demandas
justas e necessárias das micro e pequenas empresas.
Portanto, a rejeição que estamos fazendo hoje
a essas emendas é simplesmente para que a Lei do
Simples Nacional possa ter essas alterações de imediato e para que, em seguida, os nossos Senadores
e as nossas lideranças possam construir um chamado projeto paralelo no 467, de 2008, que já está em
plenário, para que possamos acolher essas matérias
justas e importantes.
Lembro aqui, muito bem, uma emenda do Senador Aloysio Nunes Ferreira, em que ele propõe que
o empreendedor individual possa ter o que chamo de
menor aprendiz – muito importante. Mas fui a ele, pessoalmente, para conversar, dizendo que estava fazendo
a rejeição, para que essa matéria pudesse ir a plenário.
Estamos, Sr. Presidente, com esta decisão hoje,
beneficiando 5.529.797 empreendedores do Brasil, que
são responsáveis por 59% dos empregos formais do
País e que são a base da nossa economia.
Por isso, peço o voto dos nossos Pares a fim de
que possamos ter, por unanimidade, a aprovação desta matéria que, eu diria, é uma matéria do bem, pois
ganha a sociedade brasileira, ganha o pacto federativo
e ganha o Congresso Nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – O parecer é contrário às emendas apresentadas.
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Há, sobre a mesa, um requerimento de destaque,
sendo autor o Senador Romero Jucá.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.232, DE 2011
Destaque de disposição para votação
em separado.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
da emenda nº 4-CAE apresentada ao Projeto de Lei
da Câmara nº 77, de 2011 – Complementar.
Sala das Sessões, – Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, gostaria de explicar que o requerimento de
destaque é exatamente para retirar uma das emendas
de redação feita pelo Relator, a emenda nº 4, porque
foi dado um parecer pela Mesa colocando que essa
emenda não seria de redação. Logo, haveria dúvida
e poderia colocar em risco o projeto. Assim, estamos
retirando a referida emenda por meio do requerimento
de destaque, para o qual peço a aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento de destaque.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A emenda é destacada para votação posterior.
Vamos proceder, agora, à votação da matéria.
Peço que preparem o painel para que os Srs.
Senadores possam votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Apenas para pedir a V. Exª que registre o meu voto nas
votações nominais anteriores, já que estava ausente
por motivo de força maior. Meu voto foi com o PSDB
evidentemente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o desejo de V. Exª.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar a votação, Senador Marcelo
Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, gostaria apenas de parabenizar o
Relator. O Senador Pimentel apresentou um relatório
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preciso, conciso e que se impõe. As pequenas e microempresas empregam 90% do povo brasileiro, da nossa
gente sofrida e valente. E eles hoje, aqui, estão recebendo o reconhecimento meritório e justo desta Casa
pelo seu esforço. Eles estão tendo um alívio tributário
Eu só gostaria de pedir ao Senador José Pimentel que não parasse o seu trabalho por aqui. Ele que
é um expert em tributação. É que temos um problema
que aflige e muito as pequenas e microempresas, que
é a substituição tributária.
Senador Pimentel, temos um problema que aflige
muito as pequenas e microempresas, que é a substituição tributária. A substituição tributária é um artifício
em que os fiscos estaduais tiram o efeito dessa lei que
estamos votando aqui agora. Senador Jucá, V. Exª, que
é o Líder do Governo, precisa apoiar o projeto do Pimentel. O Pimentel tem um projeto para que pequena
e microempresas não paguem substituição tributária.
Enquanto elas pagarem substituição tributária, os benefícios dessa lei acabarão não sendo efetivos.
Sr. Presidente, de qualquer forma, quero encaminhar o voto “sim”, parabenizando o relator.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para encaminhar, já darei a palavra a V. Exª.
Está inscrito antes o Senador Antonio Carlos Valadares.
Mas quero esclarecer ao Plenário que é a votação
do projeto sem prejuízo das emendas e do destaque,
que votaremos posteriormente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente, Sr. Presidente, registrar que teremos
outra votação nominal, que é a votação do destaque.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim, teremos a votação das emendas...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, depois para orientar a votação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente. Consideramos que é um processo importante para as pequenas
e microempresas. Com certeza, queremos incentivar
ainda mais. Com relação às outras matérias trazidas
à discussão, vamos ter oportunidade de discuti-las em
outro projeto de lei complementar. De sorte que votaremos “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Com a palavra...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, para...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
V. Exª falará em seguida.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero me manifestar
favorável a esta matéria em nome do Partido Socialista Brasileiro,o PSB, de vez que os micro e pequenos empreendedores têm contribuído enormemente
para a geração de empregos em nosso País. Mais
de 70% dos empregos com carteira assinada provêm
das atividades desenvolvidas por essas empresas. É
um verdadeiro fenômeno o crescimento, no Brasil, da
montagem de pequenos empreendedores. Só no ano
de 2010, 617.836 empresas se habilitaram a participar
do programa do Simples. E essa participação, Sr. Presidente, é benéfica não só para o pequeno empreendedor como também para o nosso País, porque gera
emprego, gera renda, os Estados e os Municípios e a
própria União se beneficiam da renda gerada nessa
atividade econômica.
Quero destacar também que a atualização dos
limites para participação no Supersimples é da mais
alta importância. A microempresa passa de 240 mil
para 360 mil anuais, e a pequena, de 2,4 milhões para
3,6 milhões. No caso de exportação, esse limite, para a
pequena empresa, por exemplo, dobra, isto é, ela tem
duas possibilidades: crescendo ou aqui internamente
vai ter o limite aumentado, os seus débitos serão considerados na base de 60%.
Enfim, quero dizer a V. Exª que esta alteração
para modificar a Lei Complementar nº 123 vem ao
encontro do desenvolvimento de nosso País. Por isso,
votamos favoravelmente e achamos que o Governo
está na direção certa: apoiando a microempresa, que
interfere tanto no desenvolvimento do nosso País, está
apoiando, sem dúvida alguma, a geração de milhares
e milhares de empregos a cada ano.
Por isso, justificam-se as facilidades que devem
ser utilizadas por elas, a fim de que cresçam mais,
com apoio do Governo Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados. Meus parabéns aos pequenos
empreendedores do Brasil!
E aqui existem vários representantes das pequenas e das microempresas. Posso destacar aqui
um dos grandes assessores dessa área, que é o Dr.
Bruno, que esteve recentemente no Estado de Ser-

40562 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

gipe promovendo uma palestra na qual mostrou aos
nossos empresários a importância das atividades empresariais desenvolvidas no Brasil pelas micro e pelas
pequenas empresas.
Agradeço a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Presidente, este projeto de lei se refere à ampla
maioria da economia nacional. Como já foi destacado
pelo Senador Valadares, 75% das carteiras de trabalho
assinadas na iniciativa privada vêm das pequenas e
das médias empresas. Portanto, eu queria, Senador Pimentel, parabenizar, cumprimentar V. Exª pelo relatório.
Agora, quero insistir: temos de ir adiante. E V. Exª
já se comprometeu aqui no sentido de que as meritórias emendas apresentadas na Comissão de Assuntos
Econômicos serão recebidas em projeto futuro.. E aqui
quero aquiescer à preocupação de V. Exª, porque é urgente a aprovação desse projeto de lei em benefício
da média e da pequena empresa no Brasil.
Temos que avançar mais. Se 75% da economia
nacional é pequena, média e microempresa, os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social deveriam ser, na sua maioria,
para esses 75%, que são as pequenas, médias e microempresas.
Lamentavelmente, não é o que ocorre. Como recentemente vimos nos casos de fusões e nos casos já
anunciados e debatidos inclusive neste Senado, boa
parte dos financiamentos do BNDES têm ido, lamentavelmente, para o grande capital nacional e em alguns
momentos inclusive para o capital internacional.
Os investimentos do BNDES devem ser voltados
para estes a que nós estamos votando favoravelmente,
na noite de hoje, no Senado, porque a pequena, a média
e a microempresa são as que mobilizam a economia
brasileira. São as pequenas, médias e microempresas
que empregam neste País e elas são, lamentavelmente, prejudicadas por um sistema tributário que ainda é,
no Brasil, regressivo.
Nós ainda temos, no Brasil, um sistema tributário
que tributa mais aqueles que menos têm e tributa menos aqueles que mais têm. Nisso está o mérito desse
projeto de lei e por isso eu queria cumprimentar o Governo e o Senador Pimentel pelo seu relatório. Mas que
não paremos por aqui. Que nós avancemos mais no
apoio à pequena, à média e à microempresa. Que nós

Outubro de 2011

avancemos mais destinando os recursos do BNDES
a estes. Que avancemos mais destinando fomento e
crédito público a estes, porque são os que mobilizam
a economia nacional.
Por isso, o Partido Socialismo e Liberdade votará;
a nossa bancada, eu e a Senadora Marinor, votaremos favoravelmente e com os louvores necessários à
relatoria e ao projeto que hoje debatemos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, para encaminhar pelo PT.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pelo PT, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Eu inscrevo V. Exª para encaminhar. Mas consulto
o Plenário: nós iríamos abrir o painel porque vamos ter
quatro votações e seria o tempo de cada orador fazer
seu pronunciamento.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pode ser.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para orientar a votação, em nome
do PSDB que ainda não o fez.
O PSDB vota favoravelmente e registra o fato de
ter sido o Senador Paulo Bauer importante relator do
projeto do Simples na Câmara dos Deputados. Essa correção é absolutamente necessária e vem em boa hora.
Tivemos apenas duas correções desde a origem
do Simples: uma no Governo de Fernando Henrique
Cardoso e outra, no Governo Lula. Essa é a terceira
correção.
Queremos registrar também como importante o
fato, tanto do Senador Pimentel quanto de o Senador
Romero Jucá, em nome do Governo, assumirem o compromisso de que emendas que forem apresentadas,
por exemplo, pelo Senador Aécio Neves, pelo Senador
Aloysio Nunes, serão acolhidas em projeto posterior,
aprimorando a proposta que hoje aprovaremos. E exatamente esse entendimento se dá em função da urgência, do desejo de todos nós de oferecer à pequena e
microempresa no País uma legislação adequada aos
novos tempos, já que são grandes impulsionadoras do
desenvolvimento nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu vou então proclamar o resultado e, em
seguida, abrir o painel para que nós continuemos a
discussão.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Jarbas Vasconcelos.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE.) – Sr. Presidente, apenas para justificar meu voto
“não” na votação anterior.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – SIM: 55; nenhum voto NÃO; nenhuma abstenção.
Total: 55.
O projeto foi aprovado. (Palmas.)
Agora vamos proceder à votação, em globo, das
Emendas de 1 a 3, de parecer favorável, sem prejuízo
da Emenda nº 4 da CAE que foi destacada e que será
objeto de uma outra votação.
Com a palavra o Senador...
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Pela ordem,
Sr Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está inscrito.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Eu posso
fazer um registro? Nas votações anteriores eu votei
com o meu Partido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) –
As emendas que serão votadas agora são as que têm
parecer contrário?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação das Emendas de 1 a 3, de parecer
favorável...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Então, a Liderança do Governo...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ... sem prejuízo do destaque oferecido pelo
requerimento de V. Exª.
O SR. ROMERO JÚCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Somos favoráveis à emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O painel está aberto.
Os Senadores e Senadoras já podem votar.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, para orientar.
O Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”
nesta votação, ao tempo em que inclusive aqui comemoramos este importante momento de atendimento a
essa que é uma das estruturas mais importantes neste
cenário macroeconômico que estamos enfrentando,
onde a micro e a pequena empresa têm desempenhado papéis decisivos, com a abertura de postos de
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trabalho, a capilarização e incentivo, principalmente
à economia local, e o desafio da inclusão produtiva.
Portanto, esse não é um projeto que pode ser
lido como benefício ou isenção para a atividade econômica, mas, sim, como uma inserção dessa importante atividade econômica para sustentar e lastrear,
principalmente, o nosso reforço no que diz respeito à
economia interna, diante do enfrentamento da crise
internacional.
Portanto, está de parabéns o nosso Relator, José
Pimentel. E fica aí esse compromisso para o processo
posterior no que diz respeito, principalmente, à antecipação das receitas, um compromisso assumido pelo
relator, pelo líder do Governo, para que nós tratemos
isso em outra matéria. Mas fica aqui a grande vitória
do setor no País inteiro, para as micro e pequenas
empresas.
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magno Malta, V. Exª está inscrito em
segundo lugar.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Só para
encaminhar, Sr. Presidente. O Partido da República
encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Partido da República encaminha o voto “sim”.
Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, apenas para reiterar aquilo que aqui já foi
dito sobre a importância dessa matéria. É uma matéria
muito mais da sociedade brasileira do que de governo.
Merece o Senador Pimentel nossos cumprimentos, assim como o Senador Paulo Bauer, pelo trabalho
que fez na Câmara.
Uso a palavra apenas para reiterar aquilo que
aqui foi colocado pelo Líder Álvaro Dias. Houve aqui
o compromisso expresso do Líder do Governo, o Senador Romero Jucá, e também do Relator da matéria,
Senador José Pimentel, de numa outra proposta, que
caminhará ou que já está caminhando, de dar velocidade a ela, a partir de agora. Serão incluídas algumas
correções e aprimoramentos que, através de emendas,
foram apresentados, não apenas por mim, mas pelo
Senador Aloysio, pelo Senador Armando Monteiro,
e por outros Senadores, como o Senador Walter Pinheiro, que buscam dar maior segurança jurídica ao
microempresário com a melhora do texto.
Eu dou aqui apenas um exemplo: tira a necessidade de que a microempresa seja limitada pelo número de
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empregados, ficando a limitação pelo seu faturamento.
Não há sentido que o microempresário deixe de ter ali,
numa empreitada eventual, por exemplo, a possibilidade
de contratar um, dois ajudantes de forma formalizada, e
não informalmente, como ocorre em grande parte hoje.
São alguns aprimoramentos que acredito deverão
ser observados e acatados por aqueles que vierem a
relatar a nova matéria.
Ficam aqui, Senador Pimentel, os meus cumprimentos. O Senador Federal hoje proporciona a muitos empreendedores, micro e pequenos empresários,
brasileiros, maior segurança jurídica e maior estímulo
ao seu empreendedorismo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Gim Argello.
V. Exª está inscrito, Senador Renan.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Sr. Presidente, dentro da mesma linha, o PTB votou “sim” e
vai continuar votando sempre a favor da geração de
emprego neste País, principalmente pelos micro e pequenos empresários.
O dia de hoje é um dia para ser comemorado,
porque projeto tão importante foi aprovado por unanimidade. Associamo-nos ao Líder do Governo, Senador
Romero Jucá, para o aproveitamento dessas emendas, já que foram emendas importantes na correção
do texto e que podem ser aproveitadas hoje, tendo em
vista que essa matéria voltaria à Câmara.
Agora, com um novo texto sendo construído,
quando vier para esta Casa novamente, pode ter certeza de que o Partido Trabalhista Brasileiro vai estar
sempre do lado dos pequenos e micro empresários,
porque 75% das carteiras assinadas neste País são
dos micro e pequenos empresários que geram emprego neste País e, mais do que isso, 88% dos empregos
gerados neste País o são pelos microempresários. Por
isso, sempre contam com o nosso apoio determinado.
O PTB votou fechado nesta questão e votará sempre.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, a recomendação da Liderança do
PMDB é o voto “sim”, com os cumprimentos ao Senador José Pimentel.
Rapidamente, gostaria de lembrar um fato: foi exatamente esta Casa do Congresso Nacional que, depois
de um estudo do Sebrae, criou uma comissão que propôs a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Após um
amplo debate, de uma longa discussão em defesa da
pequena e micro empresa neste País, com incentivos,
com estímulos, com crédito, nós tivemos, Sr. Presidente
– nunca é demais lembrar – dificuldades para pôr em
prática a Lei Geral da Pequena e Micro Empresa. Nós
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tivemos que fazer um acordo aqui no Senado Federal,
o Ministro Mantega veio ao Senado Federal e, a partir
daí, conseguimos a implantação do Supersimples. De
modo que, mais do que nunca, é preciso lembrar isso
e, mais uma vez, colaborar pelo que o Supersimples
significa para o nosso Brasil, para economia, para geração de emprego e renda e para o desenvolvimento.
Muito obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Obrigado Senador Renan Calheiros.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Já darei a palavra pela ordem.
Senador Renan Calheiros, quero agradecer sobretudo porque V. Exª falou do Estatuto da Pequena e
Micro Empresa. Esse projeto foi de minha autoria. Tive
oportunidade de apresentá-lo ao Congresso Nacional,
e foi aprovado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Armando Rollemberg, que está escrito em primeiro lugar...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero cumprimentar o ilustre Senador José
Pimentel. Sou testemunha da sua luta em defesa das
micro e pequenas empresas ainda como Deputado Federal. Cumprimentar também o Senador Paulo Bauer.
Entendo que aprovação desse projeto é da maior
importância para o Brasil. As empresas que movimentam a economia deste País. As empresas que movimentam a economia desse país, que geram a maioria
dos empregos são micro e pequenas empresas.
Além de ampliar o limite, quero registrar o fato
de se estar dobrando o limite das microempresas que
tem o caráter exportador, além de se estar ampliando
os limites para o microempreendedor individual.
Daqui a pouco, iniciar-se-á aqui, no Distrito Federal, a Feira do Empreendedor, onde teremos um grande
número de micro e pequenos empresários. Será uma
grande oportunidade para anunciar esse importante
projeto que o Senado aprova neste momento.
Parabéns, Senador Pimentel.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar essa votação e, depois, votaremos a Emenda nº 4, destacada.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votaram SIM 52. Nenhum voto NÃO; e nem
abstenção.
As emendas foram aprovadas.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– O quórum está caindo, Sr. Presidente. Precisamos
votar rápido, que o quórum está caindo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos, agora, proceder à votação da Emenda
nº 4, destacada, com o parecer contrário do eminente Relator. É de autoria do Senador Jucá o destaque.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “não”, Sr. Presidente. Nós vamos retirar essa emenda de redação.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
PT encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – O
PP vota não, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, o PRB vota “não”, lembrando o compromisso do Senador José Pimentel de apresentar o
projeto para proibir cobrança de substituição tributária
para pequena e microempresa.
Senador Pimentel, lembre-se do seu compromisso.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – O PTB vota
“não”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, o PSOL vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas quero registrar que vivo um momento
de muita alegria e de muita satisfação, porque constato que a micro e a pequena empresa no nosso país
conseguem hoje um grande ponto positivo com a atualização das tabelas de enquadramento.
Como aqui já foi dito pelo Líder da minha bancada, pelo Senador Aécio Neves, tive o privilégio de ser
o relator da lei que instituiu o Simples no Brasil. Nós
sabemos que ela foi a última lei a criar uma condição
nova de enquadramento e de pagamento de tributos,
com menos tributos para mais gente estar dentro da
legalidade, prosperando e fazendo o Brasil crescer.
Certamente o trabalho do Senador José Pimentel
merece nosso aplauso. A votação dessa matéria no

Quinta-feira 6

40567

Dia da Pequena e Microempresa faz a nossa alegria
e a nossa manifestação de aplauso se apresentar.
Devo dizer a V. Exªs, Srs. Senadores e Srªs. Senadoras, que Santa Catarina, que é o paraíso da microempresa tem no empreendedor do nosso Estado,
que conduz o seu negócio, um exemplo de contribuição
para o desenvolvimento do País.
Aliás, é preciso mencionar e registrar que o Simples foi criado no Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e manteve-se, até a presente data,
como uma demonstração de acerto tributário, de acerto
em nome do desenvolvimento do País.
Sr. Presidente, é importante registrar que não
existe pequeno e microempresário; existem pequenas
e microempresas conduzidas por grandes empresários.
Quem conduz algo pequeno, algo médio e, com isso,
faz o Brasil crescer e gera empregos é, sem dúvida
nenhuma, um grande empresário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney -Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, queria reforçar todas as referências positivas a respeito da importância dessa votação e pela
aprovação, por unanimidade, do projeto de lei relatado,
com muita competência, pelo Senador José Pimentel.
O Senador Paulo Bauer disse que Santa Catarina é o paraíso das microempresas, o Rio Grande do
Sul também o é, Senador Paulo Bauer. O Brasil também é o paraíso da microempresa. Essa lei ajuda a
torná-lo ainda mais e a ampliar a formalidade para o
microempreendedor.
Sr. Presidente, hoje é o Dia Nacional da Microempresa, porque foi escolhido em homenagem ao dia da
promulgação da Lei Geral da Microempresa, em 1999,
como V. Exª se referiu.
No início do mandato, pedi para incluir na Ordem do Dia – e V. Exª aprovou e incluiu na Ordem do
Dia – o Projeto de Lei nº 467, de 2008, de autoria da
ex- Senadora, agora Ministra da Articulação, Ideli Salvatti, permitindo o ingresso de diversas atividades no
Simples, entre as quais as de corretores de seguros
e representantes comerciais.
Como já manifestaram aqui os oradores que me
antecederam, o projeto aprovado agora – e o próprio
relator reconhece –, precisa de novos avanços para a
inclusão de outras categorias.
Como disse também o Senador Aécio Neves,
deve-se estabelecer o critério para definir a participação pelo faturamento e não pela atividade da empresa. Também concordo e defendo que o BNDES deve,
como disse o Senador Randolfe Rodrigues, entrar com
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linhas de financiamento de capital de giro para essas
pequenas empresas.
É dessa forma que esta Casa contribui decisivamente, no momento de crise internacional, para
estimular o microempreendedor brasileiro e do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, a prosperar e, um dia,
ultrapassar o limite da sua produtividade, sendo médio,
sendo grande. Esse é o desejo de todos, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT
– AP) – Vou encerrar esta votação. Vamos abrir para
a última votação, e darei a palavra ao Senador Luiz
Henrique, ao Senador Blairo Maggi e aos outros Senadores que estão inscritos.
Encerrada a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT –
AP) – SIM, 06 votos; NÃO, 48.
Nenhuma abstenção.
54.
As Emendas foram rejeitadas.
Agora, vamos proceder à votação das últimas
emendas, que são de 5 a 10, de parecer contrário do
Relator.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha o voto “não”. Essas
emendas têm parecer contrário ao do Relator; portanto, não devem fazer parte do projeto. O voto é “não”.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – O DEM vota “não”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP ‑ AL) – O
PP vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria vota “não”, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PT –
AP) – O Senador Luiz Henrique com a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O
PSDB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu quero assinalar que o movimento da
microempresa nasceu em Blumenau, quando organizou-se a primeira microempresa catarinense e provavelmente brasileira. Essa microempresa chamava-se
Acimpevi. Está presente o Presidente da sucessora
da Acimpevi, que é a Associação das Microempresas
blumenauenses, a Ampe, o microempresário Amarildo
Ramos. Assim também encontra-se presente o empresário Gean Marcos Dombroski Corrêa, Vice-Presidente
da Ajorpeme, que é uma das associações pioneiras.
Essa lei é fundamental porque beneficia a empresa que mais emprega e, assim, mais contribui para
o desenvolvimento do nosso País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT) – Presidente,
na votação anterior... Estou tão acostumado a votar
“sim” que acabei votando contrariamente à orientação
do meu Partido e à minha vontade também. Então, eu
gostaria de refazer o meu voto, que foi “sim” para o
voto não na votação anterior.
Tenho Pedro Taques como testemunha de que
foi um erro.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nos nossos Anais constará a retificação de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, José Sarney, nós estamos encerrando as
votações, e eu queria declinar de minha fala como Líder.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Armando Monteiro,
que a pediu. Em seguida, o Senador Ferraço, Senador
Mário Couto e Senador Benedito de Lira.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero apenas manifestar, Presidente, como
membro da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas
Empresas, a minha satisfação com essa grande conquista que podemos hoje compartilhar, inclusive através de votações que se realizaram de forma unânime.
Creio que todos no Brasil reconhecem essa imensa energia empreendedora do País e, sobretudo, a
contribuição que o setor dos pequenos negócios oferece ao Brasil.
É evidente que gostaríamos de ter avançado
mais. O nosso Relator, Pimentel, produziu um relatório
equilibrado e deu uma contribuição importante a essa
discussão, mas não pôde acolher algumas emendas
porque esse processo voltaria à Câmara dos Deputados. Mas temos, sim, a possibilidade de trabalhar para
avançarmos mais.
Há pontos muito importantes que não foram contemplados: a ampliação do alcance do Simples, contemplando outras categorias e, sobretudo, o setor de
serviços; lembro ainda a questão da substituição tributária, que vem penalizando fortemente o setor; e ainda
a vedação, para que as empresas, inscritas no Simples,
possam fruir incentivos fiscais em outras áreas, o que
me parece algo absurdo.
Então, ao mesmo tempo em que registramos a
conquista, temos que renovar o compromisso de avançar mais para criarmos um ambiente mais favorável
aos pequenos negócios no Brasil.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, eu queria fazer público o registro do meu
aplauso à votação que estamos concluindo neste momento e relembrar o encontro que tivemos quando V.
Exª era Presidente do Senado, na sua gestão anterior,
numa reunião de líderes, quando eu ainda era Líder do
Democratas – àquela época, PFL – e fizemos a pactuação do primeiro Simples, a primeira grande redução
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da carga tributária sobre as pequenas empresas do
Brasil. Isso faz algum tempo, faz alguns anos, e fizemos
uma votação que, por unanimidade, aprovou o primeiro
Simples. Nós estamos agora, neste momento, sob a
Presidência de V. Exª, ampliando os tetos do empreendedor individual e do beneficiário do Sistema Simples.
Essa é uma matéria que é a própria figura do meu
Partido, que luta contra o aumento de carga tributária,
que luta pela competitividade como forma de oferecer
emprego e oportunidade de renda para as pessoas.
Nós entendemos que no regime capitalista a pedra de toque para você produzir eficiência e, pela via
da eficiência, competitividade e, pela competitividade,
manutenção permanente e sustentada de emprego é
você, entre outras coisas, oferecer uma carga tributária
civilizada, compatível com a capacidade empreendedora do pequeno, aquele que tem 2, 3, 4 ou 5 empregados
ou aquele que é empregado de si próprio, que é o que
nós estamos fazendo. Nós estamos incorporando uma
massa maior de beneficiados ao Sistema Simples pela
elevação do teto que votamos anteriormente e que, pela
matéria de hoje, é ampliado, agregando milhares de
novos beneficiados, possibilitando, evidentemente, a
ampliação de emprego e de crescimento da pequena
e da microempresa no Brasil, que em qualquer regime
capitalista é a base de sustentação da economia como
desejamos que aconteça no nosso País.
Quero, portanto, registrar com alegria o trabalho
que há algum tempo fiz como Líder e que neste momento estamos completando, parabenizando o Congresso Nacional e a capacidade de entendimento das
Lideranças políticas desta Casa de produzirem aquilo
que é o possível, o texto possível. Se não é o desejável,
é pelo menos o possível e a compatibilização entre a
necessidade de crescer, de fazer o pequeno crescer
pela desoneração fiscal e a cessão do imposto que
os Estados estão oferecendo pela matéria que neste
momento estamos aprovando.
O meu voto é entusiasticamente “sim”.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
Senador Paulo Davim.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quer se inscrever? Eu vou inscrever, porque
temos vários inscritos aqui.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de registrar o meu voto
favorável a esse PLC, seguindo a orientação da Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever também.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Sr. Presidente, só para lembrar que quem é favorável nesta votação vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quem é favorável vota “não”.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senado da
República dá um voto relevante na direção de aprimorar,
de aperfeiçoar, de melhorar, enfim, as condições para
que a micro e a pequena empresa, no Brasil, possam
continuar representando, possam continuar propiciando toda a capacidade empreendedora dos brasileiros.
Estão de parabéns o Senador Pimentel, pelo
trabalho que fez, e o Senado, por ter adotado essa
iniciativa.
Quero também, Sr. Presidente, fazer um agradecimento a V. Exª e agradecer ao Plenário do Senado
pela forma diligente com que aprovou uma operação
de crédito de US$250 milhões para o meu Estado.
Nós demos muito duro em nosso Estado para
que nós resgatássemos o equilíbrio financeiro, para
que nós recuperássemos a nossa capacidade de investimento. Foi necessário um trabalho duro. Foram
quase oito anos de um trabalho sem trégua, liderado
pelo ex-Governador Paulo Hartung, e hoje continuado
pelo atual Governador, Renato Casagrande.
Essa é uma vitória importante, porque vai permitir ao nosso Estado a recuperação, a reabilitação e
a implantação de pelo menos outros 400 quilômetros
de novas rodovias estaduais, o que vai assegurar mais
conforto e mais segurança aos seus usuários, assim
como vai melhorar a competitividade das nossas rodovias, que é um vetor importante e estratégico de
desenvolvimento econômico.
Então, agradeço ao Plenário do Senado e a V.
Exª, pela forma diligente e célere com que aprovamos
essa importante operação de crédito para o meu Estado, o Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado e parabéns ao Espírito Santo.
Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
Senador Moka, V. Exª já está inscrito.
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O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal,
na noite de hoje, está praticando ações legislativas da
maior importância.
Um fato interessante me chamou a atenção nas
principais votações, pelo menos é um fato inédito neste
ano: a votação unânime de um projeto de lei.
Quero cumprimentar, nesta oportunidade, a Presidenta Dilma, pelo encaminhamento da matéria, pela
sensibilidade que tem tido e pela abertura que está
dando, o que significa dizer que ela está realmente
se preocupando com os pequenos do nosso País, Sr.
Presidente.
V. Exª citou, há poucos instantes, que foi autor
de um projeto da maior importância. Está-se dando
sequência com esse, porque investir no pequeno e no
médio é fazer com que esta Nação cresça cada vez
mais, porque a geração de emprego, Sr. Presidente,
existe exatamente em função desses três segmentos:
do pequeno, do médio e do microempresário. Esses
é que fazem a geração de emprego. E, como disse o
Senador Bauer, não é um pequeno empresário; é um
grande empresário, porque gerir com as dificuldades
inerentes à atividade comercial hoje, quando todos
têm outras atividades, é de fundamental importância.
Que esta Casa também, através do Governo,
através da Liderança do Governo e com a ação de V.
Exª, possibilite a abertura de linhas de crédito.
Nós já aprovamos aqui muitos bilhões de reais
este ano através dos recursos do Tesouro Nacional
para o BNDES, para atender aos grandes empresários, aos grandes investimentos deste País. É preciso
abrir uma linha de crédito com juros compatíveis com
a ação de cada um.
Por isso, Sr. Presidente, cumprimento o Senado
Federal na noite de hoje por essas atitudes que temos
adotado aqui, parabenizando os micros e os pequenos
empresários, porque estão começando a ter oportunidades. Esperamos que tenham muito mais daqui por
diante. E o meu Partido tem como meta exatamente
prestigiar e apoiar essas iniciativas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente, apenas para dizer que às vezes o trabalho não parece assim tão importante. Parabenizo o
grande avanço, sobretudo no momento de crise. Isso
vai, sem dúvida nenhuma, estimular as pequenas e as
microempresas. Isso é muito importante.
Quero parabenizar o Relator, Senador Pimentel,
e também o Líder do Governo no Senado, Senador
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Romero Jucá. Sou testemunha do esforço pessoal do
Senador Romero Jucá, atendendo a demandas inclusive do meu Estado, do Governador André Puccinelli.
Votações como essa só ocorrem nesse clima
quando homens e mulheres realmente querem um
entendimento e torcem para que a votação chegue a
bom termo. Torço para que esse clima seja mantido
quando da votação dos royalties dos Estados. É fundamental garantir o clima de entendimento.
Parabenizo mais uma vez o Senador Pimentel e
o Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem de inscrição, a Senadora Ana Rita
está em primeiro lugar. A seguir, Senador Inácio Arruda, Senador Sérgio Souza e Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, também gostaria aqui
de me manifestar sobre o projeto que ora estamos
discutindo: o Simples Nacional.
Na verdade, o Simples Nacional ou o Supersimples, como é conhecido, causou uma grande revolução
no nosso País, possibilitando o fortalecimento das micros e pequenas empresas existentes, trazendo, com
certeza, para a formalidade milhões de empresários,
que, pela burocracia e pela dificuldade de pagar os
impostos, estavam na informalidade. Então, o Supersimples favorece a vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras deste País.
Quero aqui, Sr. Presidente, destacar que, no ano
de 2010, 56% dos empregos com carteira assinada,
gerados no País, foram das micros e pequenas empresas. Segundo os dados do IBGE, as micros e pequenas
empresas correspondem a 98% das empresas formais.
Quero trazer também aqui, neste momento, alguns dados do Estado do Espírito Santo, que considero importantes, porque são aproximadamente 120 mil
empresas formalizadas hoje. Dessas empresas, 90%
são micros ou pequenas, sendo que mais ou menos
40 mil destas são optantes do Simples Nacional.
Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a empresa
capixaba hoje também tem uma grande dependência
das micros e das pequenas empresas para geração
de emprego e renda. Portanto, Sr. Presidente, quero
aqui parabenizar as micro e pequenas empresas, o
Senador Pimentel e o Senador Paulo Bauer, pela relatoria do projeto, e também todos os Senadores que
aqui já se pronunciaram em favor das micro e pequenas empresas.
Era isso que eu gostaria de dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra, o Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, eu
quero cumprimentar o trabalho do Senador Pimentel,
que relatou uma das matérias mais importantes do ano
de 2011 do Senado Federal e do Congresso Nacional,
porque é uma matéria que vem da Câmara Federal, de
iniciativa da Presidente Dilma, que visa a olhar ainda
mais para as pequenas empresas brasileiras, olhar
para as microempresas brasileiras, criando-lhes condições favoráveis.
Eu imagino, no meu Estado, as milhares de pequenas empresas de confecção que nós temos, em
Fortaleza, na região metropolitana. Isso se estende pelo
Nordeste brasileiro e se estende hoje para a região Norte do nosso País. Então, é muito importante o esforço
realizado pelo Congresso Nacional, pelo Senado da
República, numa votação unânime – talvez das poucas,
na história, que tivemos de unanimidade em torno de
uma matéria –, para atender o micro e o pequeno empresário brasileiro, para garantir a alavancagem para
o setor, para abrir espaços para a exportação nesse
setor. Isso só é possível se se der condições também
tributárias, se se encontrar os meios mais adequados.
E é o que estamos fazendo na noite de hoje.
Por isso, Sr. Presidente, quero me congratular
com todos os colegas Senadores que, em um esforço
conjunto, envolvendo o Líder do Governo, os líderes
partidários da base do Governo e da oposição... Porque
esta não é aquela matéria da oposição ou do Governo.
Não é a Presidenta Dilma, é o setor da produção, do
emprego, da geração de riqueza lá embaixo, no bairro,
na comunidade. É o pequeno negócio que está sendo
atendido pelo Governo Federal, com a nossa ação,
com o nosso aprimoramento da legislação aqui, nesta
noite, no Senado Federal.
Sr. Presidente, quero deixar aqui o nosso pronunciamento, em nome do PCdoB, na votação tão
bonita que tivemos hoje no Senado Federal, uma votação unânime.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) –
Obrigado, Senador Inácio.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Souza,
cumprindo uma lista de inscrição. Depois é a Senadora Lúcia Vânia, a Senadora Vanessa Grazziotin, o
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Senador Delcídio Amaral, o Senador Humberto Costa
e o Senador...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para perguntar à
Mesa se ainda teremos votação de autoridades hoje.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) –
Não. Está tudo dominado. Fique na paz.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente
quero dizer que, em virtude de compromissos externos com o nosso Presidente em exercício, Presidente
Michel Temer, e também com o Ministro Mendes, da
Agricultura, estive ausente há poucos instantes do
Plenário. Portanto, quero manifestar o meu voto nas
votações anteriores de acordo com a orientação do
meu Partido.
Também quero dizer, Sr. Presidente, que o Supersimples é uma evolução do imposto em nosso País;
é como se fosse um imposto único. Ele permitiu, de
fato, uma evolução na formalização das empresas e,
até mesmo, na formalização dos empregos neste País.
Quero enaltecer essa Medida Provisória e a iniciativa do
Governo por mais esse avanço na legislação brasileira.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o
Sr. Magno Malta deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Lucia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
A exemplo do que já fizeram os outros Senadores, quero aqui cumprimentar o Senador Pimentel
pelo excelente trabalho, pela paciência, pela determinação e, acima de tudo, pelo sucesso da votação do
seu relatório.
Quero também cumprimentar Elenir Queiroz,
Presidente da Associação Comercial do Estado de
Goiás, que esteve aqui juntamente com um grupo de
empresários para conversar com o nosso relator, e dizer
da minha satisfação de ver novos micro e pequenos
empresários integrados ao sistema do Supersimples.
Reafirmo o nosso desejo de ver prosseguir essas
conquistas, inserindo no próximo projeto a questão da
antecipação tributária, tão importante para o novo momento em relação ao Supersimples, créditos através
do BNDES e também a inserção de outros segmentos
que estão pleiteando essa inserção há muito tempo.
Portanto, quero aqui, mais uma vez, dizer que
esta Casa está de parabéns, está de parabéns o Líder
do Governo que intermediou e negociou a votação de
hoje. Mas nossa luta não termina aqui, a nossa luta
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continua, porque queremos ver, sim, a substituição tributária ser voltada para o pequeno empresário, para
que ele possa realmente prosperar, possa ter um giro
de caixa e ter acesso ao aos recursos do BNDES.
Mais uma vez, meus agradecimentos ao Senador
Pimentel e a todos aqueles que colaboraram de forma
efetiva para que tivéssemos hoje essa vitória.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr.
Presidente.
Eu também não poderia deixar de falar nesta
sessão tão importante, que aprovou um projeto significativo não só para os microempreendedores, para
os pequenos e médios empresários no Brasil, mas
também para a sociedade como um todo. Alguns dizem que, quando diminui a incidência dos tributos, a
arrecadação diminui. Não, quando diminuem os tributos, aumenta-se a possibilidade do desenvolvimento
e do crescimento econômico, e, dessa forma, essa lei
é muito importante.
Quero aqui destacar um fato: aumenta-se a faixa para o microempreendedor individual de R$36 mil
para R$60 mil. Isso é um ganho fantástico, magnífico,
porque estamos falando daquela pessoa que trabalha
sozinha, não mais individualmente, mas como um microempreendedor. Isso é fundamental, é muito importante.
E quero aqui cumprimentar não apenas o Relator,
Senador José Pimentel, mas a Frente Parlamentar que
trata da micro e pequena empresa no Brasil, presidida
pelo Deputado Federal Pepe Vargas e que tem a Vice-Presidência do Senador Armando Monteiro. Acho que
essa Frente foi fundamental para que chegássemos ao
dia de hoje, com essa votação importante, com essa
votação unânime.
Para encerrar, Presidente Sarney, quero dizer
que, em um dia desses, li um artigo – e aqui peco,
porque não me lembro do nome do autor – que dizia
que a legislação é tão complicada, tão difícil, tão cheia
de meandros, que é necessário existir uma lei que se
chama a Lei do Simples.
Então, não tenho dúvida nenhuma de que é exatamente a Lei do Simples o primeiro passo para que
promovamos, efetivamente, uma reforma tributária no
Brasil, para que promovamos a justiça social e para
que não sobrecarreguemos aqueles que mais geram
empregos no setor produtivo e de serviços.
Muito obrigada, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Delcídio do Amaral.
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O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
não poderia também deixar de registrar esta votação
histórica e importante do Senado Federal, do PLC nº 77.
Nós apreciamos esse projeto, na semana passada, na
Comissão de Assuntos Econômicos, o famoso projeto
do Simples, relatado pelo Senador José Pimentel, um
homem que tem trabalhado bastante sobre esse tema.
Mas quero parabenizar também o Governo da
Presidenta Dilma por essa iniciativa. O Brasil precisa, efetivamente, fazer um esforço grande para trazer
quem produz e quem emprega – e aí especialmente os pequenos produtores – para a formalidade, Sr.
Presidente. Todo mundo quer pagar imposto, mas não
pode pagar um imposto que inviabiliza o seu negócio.
Esta Casa, o Senado Federal, está vivendo um
momento especialíssimo, porque vários temas de relevância estão sendo tratados na Comissão de Assuntos
Econômicos e no plenário, Senador Renan Calheiros.
Também estamos em uma refrega grande na definição dos royalties do petróleo – e todo mundo vai ter
que ceder para chegarmos a uma solução. Penso que
esse é o primeiro avanço, como diz o Senador Walter
Pinheiro e o Senador Lindbergh Farias, para um pacto federativo que venha efetivamente ao encontro do
que espera a União e todos os Estados. E, associado
a isso, que haja a renegociação da dívida dos Estados
em cima de percentual de receita e não necessariamente em cima dos reajustes ou dos índices adotados
para reajustar a dívida dos Estados.
Temos aí o PRS nº 72, fundamental também agora, em que se necessita de uma negociação com os
Estados que vão ser diretamente impactados por esse
projeto. Enfim, Sr. Presidente, o Fundo de Participação
dos Estados, o Fundo de Participação dos Municípios,
temas de fundamental importância.
Além disso, quero aqui registrar, e por isso que
pedi para falar, que o PLC nº 77 vai ser muito importante para o meu Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui
eu recebi o representante da Faems, o Sr. Antônio Freire, congregando todas as associações comerciais. As
pequenas empresas têm um papel muito importante
no meu Estado, como têm também um papel muito
importante no Brasil. Alguns Estados estavam preocupados com a queda de arrecadação. Não tenho dúvida
nenhuma, Sr. Presidente, de que com a formalização,
com a formalidade, os Estados vão arrecadar mais. Isso
aconteceu em todos os projetos que vêm ao encontro
de uma proposta como essa que estamos votando hoje.
Por isso, Sr. Presidente, queria parabenizar o
Senado pela discussão da matéria, parabenizar o Senador Pimentel e V. Exª também, porque hoje, no Dia
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da Micro e Pequena Empresa, estamos aprovando o
PLC nº 77.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na verdade, estou inscrito como líder e ia falar sobre esse tema.
No entanto, como vi que há muitos companheiros e
muitas companheiras que aqui querem manifestar-se,
vou dar meu pronunciamento como lido.
Quero dizer algumas palavras para reafirmar
aqui o que temos dito o tempo inteiro, que o Governo
da Presidenta Dilma tem uma especial preocupação
com o desenvolvimento econômico, com o crescimento
econômico, sabendo claramente que papéis desempenham os diversos atores dentro do conjunto da atividade econômica.
Recentemente foi lançado o programa Brasil
Maior, que ainda será objeto de apreciação de muitos
dos projetos e medidas provisórias que o compõem;
posteriormente o Pronatec, uma proposta para o desenvolvimento do ensino tecnológico e profissional,
em uma perspectiva de qualificação de mão de obra
para atender às necessidades que a economia brasileira tem hoje, e a proposta do PLC nº 77, que hoje
tivemos a oportunidade de aprovar por unanimidade
aqui e que olha para os pequenos empreendedores,
para a micro e a pequena empresa, e que tivemos a
feliz coincidência de votá-lo hoje no Dia da Micro e Pequena Empresa, do pequeno empreendedor.
É importante dizer inclusive que o alcance da
proposta que veio do Governo extrapolou as próprias
expectativas que havia entre todos os segmentos que,
direta ou indiretamente, se vinculam à atividade da
micro e pequena empresa e também do empreendedorismo.
Quero registrar ainda o meu reconhecimento ao
trabalho da Frente Parlamentar da Micro e Pequena
Empresa.
Quero saudar aqui o Senador Armando Monteiro,
que exerce um papel importante nessa Frente Parlamentar e que sabe que, em nosso Estado, o empreendedorismo da pequena e da média empresa é uma
atividade extremamente forte em nossa economia.
Quero saudar também o nosso companheiro Senador José Pimentel, que é um batalhador incansável
pela causa da micro e da pequena empresa no Brasil.
Saúdo ainda nossos companheiros e companheiras da oposição, que viram claramente nesse tema um
interesse da Nação brasileira e colocaram as divergências partidárias em segundo plano.
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Quero saudar também V. Exª, Sr. Presidente, que,
a partir daquele acordo que fizemos ontem, liberou a
pauta, para que, hoje, pudéssemos fazer esta grande
prestação de contas à pequena e à microempresa brasileira, aos pequenos empreendedores de nosso País.
Agradeço muito a todos e a todas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Cyro Miranda.
Depois, falará V. Exª, Senador Paim.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Quero também externar meu contentamento. Fui,
inclusive, uma das primeiras pessoas procuradas pelo
nosso Líder e amigo Senador Pimentel, que sabia que
algumas emendas tinham de ser sacrificadas, para
que a matéria não voltasse para a Câmara dos Deputados, ainda que fossem emendas meritórias. Fica
aqui meu apreço por esse Senador, Líder do Governo,
pelo empenho. Não foi por acaso que a matéria foi votada hoje. Foi preciso realmente muita perseverança,
muita costura e muito trabalho, para que, hoje, déssemos esse presente à sociedade dos micro e pequenos
empresários. Isso quer dizer, Senador Jucá, que, em
qualquer projeto em que todos paguem menos, todos
pagam. A arrecadação tem crescido, e a informalidade
tem caído. Que isso sirva de base para uma reforma
tributária no futuro!
Estamos todos de parabéns. Que projetos dessa
natureza venham em quantidade, em muita quantidade,
para esta Casa, que, aqui, haverá sempre unanimidade!
Muito obrigado, mais uma vez, Senador Pimentel,
por seu empenho, pela obstinação que o senhor teve
de ir até o fim. De vez em quando, eu achava que as
coisas não iam dar certo, que o projeto ia voltar para
a Câmara, mas o senhor e o Senador Jucá foram realmente batalhadores. Fica aqui nossa gratidão, em
nome de toda a categoria do meu Estado.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo mais oradores...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão!
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar o Senador Romero Jucá; o
Senador Pimentel, que foi o Relator; o Pepe Vargas,
que presidiu a Comissão; o Senador Armando Monteiro,
que participou como Vice-Presidente dessa Comissão.
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Os dados que eu tinha – alguns deles o Senador
Armando Monteiro me forneceu; estou dando a fonte,
meu Senador – eram dados interessantes. Por exemplo, nos últimos quatro anos, foram criados, nesse
setor, 7,5 milhões de novos empregos, ultrapassando,
assim, a faixa de 70% dos empregos que existem hoje
no nosso País.
Sr. Presidente e meu querido amigo Relator,
Senador Pimentel, quero dizer que obtive uma informação sobre a qual vou falar hoje. Nunca falei disso.
Quando conversei com a Presidenta Dilma, naquela
discussão do salário mínimo ainda, a Presidenta me
disse: “Paim, você, que está sempre preocupado com
emprego e renda, vai ter uma bela surpresa sobre o
projeto das micro e pequenas empresas que vou encaminhar para o Congresso Nacional”. Esse é um fato
concretizado, real.
Havia inúmeros empresários preocupados, pois
o teto poderia diminuir. Falei com o Senador Romero
Jucá, que me garantiu que não seria diminuído teto
algum. O Senador Pimentel me confirmou também no
momento: “Vamos manter exatamente como veio da
Câmara dos Deputados”.
Meus cumprimentos ao Senado e à Câmara! O
Brasil está de parabéns. Os pequenos e microempresários agradecem.
Eu queria cumprimentar também a delegação do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul que esteve
aqui, na figura de Carlos Soares, de Airton Paim e de
Patrícia Dani, da Microempa.
Era isso o que tinha a dizer.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, gostaria de falar muito brevemente, se
V. Exª me permitisse.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria também
de cumprimentar os Senadores Romero Jucá, José
Pimentel e Armando Monteiro e todos aqueles que se
empenharam para que pudesse haver um Simples mais
adequado, que permitisse uma maior formalização da
economia. Conforme muitos Senadores disseram, isso
poderá aumentar, inclusive, a arrecadação de recurso,
para que se fortaleça a economia brasileira.
Eu gostaria de assinalar que, há pouco, a Câmara
dos Deputados aprovou, na Comissão de Constituição
e Justiça, em caráter conclusivo, proposta que prevê
a definição de metas nacionais e regionais de redução do número de famílias que vivam abaixo da linha
oficial de pobreza, conforme substitutivo da Relatora,
Deputada Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, ao
Projeto de Lei nº 2.661, do Senado, de minha autoria,
e conforme, inclusive, as sugestões que haviam sido
formuladas pelo Deputado José Genoíno, que havia
sido o último Relator da proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votou SIM 1 Senador, e NÃO, 59.
Total: 60 votos.
Não houve abstenção.
Foi aprovado o parecer de rejeição das emendas
apresentadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER Nº 1.070, DE 2011
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara no 77, de 2011 – Complementar (no
87, de 2011, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara no 77, de 2011 – Complementar (no 87, de 2011, na Casa de origem), que
altera dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e dá outras providências, consolidando as Emendas nos 1, 2 e 3 – CAE, de redação,
aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro
de 2011.

ANEXO AO PARECER No 1.070, DE 2011
Redação final do Projeto de Lei da Câmara no 77, de 2011 – Complementar (no 87,
de 2011, na Casa de origem).
Altera dispositivos da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os arts. 4o, 9o, 16, 18-B, 18-C, 21, 24, 26,
29, 32, 33, 34 e 39 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
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“Art. 4o ...................................................
§ 1o O processo de abertura, registro,
alteração e baixa do Microempreendedor Individual (MEI) de que trata o art. 18-A desta
Lei Complementar, bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento,
deverão ter trâmite especial e simplificado,
preferencialmente eletrônico, opcional para
o empreendedor na forma a ser disciplinada
pelo CGSIM, observado o seguinte:
I – poderão ser dispensados o uso da
firma, com a respectiva assinatura autógrafa,
o capital, requerimentos, demais assinaturas,
informações relativas ao estado civil e regime
de bens, bem como remessa de documentos,
na forma estabelecida pelo CGSIM; e
II – o cadastro fiscal estadual ou municipal
poderá ser simplificado ou ter sua exigência
postergada, sem prejuízo da possibilidade de
emissão de documentos fiscais de compra,
venda ou prestação de serviços, vedada, em
qualquer hipótese, a imposição de custos pela
autorização para emissão, inclusive na modalidade avulsa.
§ 2o (Revogado).
......................................................” (NR)
“Art. 9o ...................................................
...............................................................
§ 3o No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas referidas no caput, o titular, o sócio ou o
administrador da microempresa e da empresa
de pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de 12 (doze) meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos
públicos federais; estaduais e municipais independentemente do pagamento de débitos
tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações
nesses períodos, observado o disposto nos
§§ 4o e 5o.
§ 4° A baixa referida no § 3o não impede
que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas
penalidades, decorrentes da simples falta de
recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de
outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas
de pequeno porte ou por seus titulares, sócios
ou administradores.
...............................................................
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§ 10. No caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas,
principais ou acessórias, o MEI poderá, a qualquer momento, solicitar a baixa nos registros
independentemente do pagamento de débitos
tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso
na entrega das respectivas declarações nesses
períodos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.
§ 11. A baixa referida no § 10 não impede que, posteriormente, sejam lançados ou
cobrados do titular impostos, contribuições e
respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo
ou judicial de outras irregularidades praticadas
pela empresa ou por seu titular.
§ 12. A solicitação de baixa na hipótese
prevista no § 10 importa assunção pelo titular
das obrigações ali descritas.” (NR)
“Art. 16. . ................................................
........................................................................
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional
implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão
do regime e a ações fiscais;
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será regulamentado
pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I – as comunicações serão feitas, por
meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o
envio por via postal;
II – a comunicação feita na forma prevista
no caput será considerada pessoal para todos
os efeitos legais;
III – a ciência por meio do sistema de
que trata o § 1o-A com utilização de certificação digital ou de código de acesso possuirá
os requisitos de validade;
IV – considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar
a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V – na hipótese do inciso IV, nos casos
em que a consulta se dê em dia não útil, a co-

Outubro de 2011

municação será considerada como realizada
no primeiro dia útil seguinte.
§ 1o -C. A consulta referida nos incisos
IV e V do § 1o -B deverá ser feita em até 45
(quarenta e cinco) dias contados da data da
disponibilização da comunicação no portal a
que se refere o inciso I do § 1o -B, ou em prazo
superior estipulado pelo CGSN, sob pena de
ser considerada automaticamente realizada
na data do término desse prazo.
§ 1o -D. Enquanto não editada a regulamentação de que trata o § 1o -B, os entes
federativos poderão utilizar sistemas de comunicação eletrônica, com regras próprias, para
as finalidades previstas no § 1o -A, podendo
a referida regulamentação prever a adoção
desses sistemas como meios complementares
de comunicação.
..................................................... “ (NR)
“Art. 18-B. ..............................................
§ 1o Aplica-se o disposto no caput em
relação ao MEI que for contratado para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou
reparo de veículos.
§ 2o O disposto no caput e no § 1o não
se aplica quando presentes os elementos da
relação de emprego, ficando a contratante sujeita a todas as obrigações dela decorrentes,
inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias.” (NR)
“Art. 18-C. ..............................................
§ 1o Na hipótese referida no caput, o MEI:
I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu
serviço na forma da lei, observados prazo e
condições estabelecidos pelo CGSN;
II – é obrigado a prestar informações
relativas ao segurado a seu serviço, na forma
estabelecida pelo CGSN; e
III – está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do caput do
art. 13, calculada à alíquota de 3% (três por
cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos
pelo CGSN.
§ 2o Para os casos de afastamento legal
do único empregado do MEI, será permitida
a contratação de outro empregado, inclusive
por prazo determinado, até que cessem as
condições do afastamento, na forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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§ 3o O CGSN poderá determinar, com
relação ao MEI, a forma, a periodicidade e
o prazo:
I – de entrega à Secretaria da Receita
Federal do Brasil de uma única declaração
com dados relacionados a fatos geradores,
base de cálculo e valores dos tributos previstos
nos arts. 18-A e 18-C, da contribuição para a
Seguridade Social descontada do empregado
e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), e outras informações de interesse do
Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto
no § 7o do art. 26;
II – do recolhimento dos tributos previstos
nos arts. 18-A e 18-C, bem como do FGTS e
da contribuição para a Seguridade Social descontada do empregado.
§ 4o A entrega da declaração única de
que trata o inciso I do § 3º substituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações,
formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que
contratam empregados, inclusive as relativas
ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de
Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged).
§ 5o Na hipótese de recolhimento do
FGTS na forma do inciso II do § 3o, deve-se
assegurar a transferência dos recursos e dos
elementos identificadores do recolhimento ao
gestor desse fundo para crédito na conta vinculada do trabalhador.” (NR)
“Art. 21. .................................................
§ 5o O CGSN regulará a compensação
e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou em montante
superior ao devido.
§ 6o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do
mês subsequente ao do pagamento indevido
ou a maior que o devido até o mês anterior
ao da compensação ou restituição, e de 1%
(um por cento) relativamente ao mês em que
estiver sendo efetuada.
§ 7o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35.
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§ 8o Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo,
o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado.
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção
de débitos do Simples Nacional.
§ 10. Os créditos apurados no Simples
Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas
Públicas, salvo por ocasião da compensação
de oficio oriunda de deferimento em processo
de restituição ou após a exclusão da empresa
do Simples Nacional.
§ 11. No Simples Nacional, é permitida
a compensação tão somente de créditos para
extinção de débitos para com o mesmo ente
federado e relativos ao mesmo tributo.
§ 12. Na restituição e compensação no
Simples Nacional serão observados os prazos
de decadência e prescrição previstos na Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
§ 13. É vedada a cessão de créditos para
extinção de débitos no Simples Nacional.
§ 14. Aplica-se aos processos de restituição e de compensação o rito estabelecido
pelo CGSN.
§ 15. Compete ao CGSN fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos
para parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples
Nacional, observado o disposto no § 3o deste
artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
§ 16. Os débitos de que trata o § 15 poderão ser parcelados em até 60 (sessenta)
parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo CGSN.
§ 17. O valor de cada prestação mensal,
por ocasião do pagamento, será acrescido de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da
consolidação até o mês anterior ao do paga-
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mento, e de 1% (um por cento) relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 18. Será admitido reparcelamento de
débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser
incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN.
§ 19. Os débitos constituídos de forma
isolada por parte de Estado, do Distrito Federal ou de Município, em face de ausência
de aplicativo para lançamento unificado, relativo a tributo de sua competência, que não
estiverem inscritos em Dívida Ativa da União,
poderão ser parcelados pelo ente responsável pelo lançamento de acordo com a respectiva legislação, na forma regulamentada
pelo CGSN.
§ 20. O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e
configura confissão extrajudicial.
§ 21. Serão aplicadas na consolidação
as reduções das multas de lançamento de oficio previstas na legislação federal, conforme
regulamentação do CGSN.
§ 22. O repasse para os entes federados
dos valores pagos e da amortização dos débitos parcelados será efetuado proporcionalmente ao valor de cada tributo na composição
da dívida consolidada.
§ 23. No caso de parcelamento de débito
inscrito em dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.
§ 24. Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição
em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do
CGSN, a falta de pagamento:
I – de 3 (três) parcelas, consecutivas ou
não; ou
II – de 1 (uma) parcela, estando pagas
todas as demais.” (NR)
“Art. 24. .................................................
Parágrafo único. Não serão consideradas
quaisquer alterações em bases de cálculo,
alíquotas e percentuais ou outros fatores que
alterem o valor de imposto ou contribuição
apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal
ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar.” (NR)
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“Art. 26. .................................................
........................................................................
§ 1o O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de
vendas ou de prestação de serviços na forma
estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado
da emissão do documento fiscal previsto no
inciso I do caput, ressalvadas as hipóteses
de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.
...............................................................
§ 6o .......................................................
...............................................................
II – será obrigatória a emissão de documento fiscal nas vendas e nas prestações de
serviços realizadas pelo MEI para destinatário
cadastrado no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ), ficando dispensado desta
emissão para o consumidor final.
§ 7o Cabe ao CGSN dispor sobre a exigência da certificação digital para o cumprimento de obrigações principais e acessórias
por parte da microempresa, inclusive o MEI, ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, inclusive para o recolhimento
do FGTS.” (NR)
“Art. 29. .................................................
...............................................................
XI – houver descumprimento reiterado
da obrigação contida no inciso I do caput do
art. 26;
XII – omitir de forma reiterada da folha
de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte
individual que lhe preste serviço.
...............................................................
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas
no caput, a notificação:
I – será efetuada pelo ente federativo que
promoveu a exclusão; e
II – poderá ser feita por meio eletrônico,
observada a regulamentação do CGSN.
§ 7o (Revogado).
§ 8o A notificação de que trata o § 6o
aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para
fins do disposto nos incisos V, XI e XII do caput:
I – a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza
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acessória, verificada em relação aos últimos
5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por
intermédio de auto de infração ou notificação
de lançamento; ou
II – a segunda ocorrêJncia de idênticas
infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização
em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.” (NR)
“Art. 32. .................................................
...............................................................
§ 3o Aplica-se o disposto no caput e no
§ 1o em relação ao ICMS e ao ISS à empresa
impedida de recolher esses impostos na forma
do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites a que se referem os incisos I
e II do caput do art. 19, relativamente ao estabelecimento localizado na unidade da Federação que os houver adotado.” (NR)
“Art. 33. .................................................
...............................................................
§ 1o -A. Dispensa-se o convênio de que
trata o § 1o na hipótese de ocorrência de prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no Município.
§ 1o -B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger todos os
demais estabelecimentos da microempresa
ou da empresa de pequeno porte, independentemente da atividade por eles exercida
ou de sua localização, na forma e condições
estabelecidas pelo CGSN.
§ 1o -C. As autoridades fiscais de que
trata o caput têm competência para efetuar o
lançamento de todos os tributos previstos nos
incisos I a VIII do art. 13, apurados na forma
do Simples Nacional, relativamente a todos os
estabelecimentos da empresa, independentemente do ente federado instituidor.
§ 1o -D. A competência para autuação
por descumprimento de obrigação acessória
é privativa da administração tributária perante
a qual a obrigação deveria ter sido cumprida.
......................................................” (NR)
“Art. 34. Aplicam-se à microempresa ou
à empresa de pequeno porte optante pelo
Simples Nacional todas as presunções de
omissão de receita estabelecidas em ato do
CGSN.” (NR)
“Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competên-
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cia do órgão julgador integrante da estrutura
administrativa do ente federativo que efetuar
o lançamento, o indeferimento da opção ou a
exclusão de oficio, observados os dispositivos
legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
...............................................................
§ 4o A intimação eletrônica dos atos do
contencioso administrativo observará o disposto nos §§ 1o -A a 1o -D do art. 16.
§ 5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser
decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§ 6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN
poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem
como, no processo de exclusão, prever efeito
suspensivo na hipótese de apresentação de
impugnação, defesa ou recurso.” (NR)
Art. 2o Os arts. 1o, 3o, 17, 18, 18-A, 19,
20, 25, 30, 31, 41 e 68 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1o ..................................................
...............................................................
§ 1o Cabe ao Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN) apreciar a necessidade de
revisão, a partir de 1o de janeiro de 2015,
dos valores expressos em moeda nesta Lei
Complementar.
......................................................” (NR)
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso da microempresa, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais); e
II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
...............................................................

40582 Quinta-feira 6

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 6o Na hipótese de a microempresa ou
empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações previstas nos incisos do §
4o, será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
bem como do regime de que trata o art. 12,
com efeitos a partir do mês seguinte ao que
incorrida a situação impeditiva.
...............................................................
§ 9o A empresa de pequeno porte que,
no ano-calendário, exceder o limite de receita
bruta anual previsto no inciso II do caput fica
excluída, no mês subsequente à ocorrência
do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído
o regime de que trata o art. 12, para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§
9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista
no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à
receita bruta não for superior a 20% (vinte por
cento) do limite referido no inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no
decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita
bruta de que trata o § 2o estará excluída do
tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, bem como do regime de
que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com
efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal,
os Estados e os respectivos Municípios adotarem um dos limites previstos nos incisos I
e II do caput do art. 19 e no art. 20, caso a
receita bruta auferida pela empresa durante
o ano-calendário de início de atividade ultrapasse 1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de
funcionamento nesse período, a empresa não
poderá recolher o ICMS e o ISS na forma do
Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que os
houver adotado, com efeitos retroativos ao
início de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não
retroagirá ao início das atividades se o excesso
verificado em relação à receita bruta não for
superior a 20% (vinte por cento) do respectivo
limite referido naquele parágrafo, hipótese em
que os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente.
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§ 13. O impedimento de que trata o § 11
não retroagirá ao início das atividades se o
excesso verificado em relação à receita bruta
não for superior a 20% (vinte por cento) dos
respectivos limites referidos naquele parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno até o limite previsto no inciso II do caput ou no § 2o ,
conforme o caso, e, adicionalmente, receitas
decorrentes da exportação de mercadorias,
inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, desde que as receitas de exportação também não excedam os referidos
limites de receita bruta anual.
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de
determinação da alíquota de que trata o § 1o
do art. 18, da base de cálculo prevista em seu
§ 3o e das majorações de alíquotas previstas
em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A, será considerada a receita bruta total da empresa nos
mercados interno e externo.” (NR)
“Art. 17. .................................................
...............................................................
XV – que realize atividade de locação
de imóveis próprios, exceto quando se referir
a prestação de serviços tributados pelo ISS;
XVI – com ausência de inscrição ou com
irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.
...............................................................
§ 4o Na hipótese do inciso XVI do caput,
deverá ser observado, para o MEI, o disposto
no art. 4o desta Lei Complementar.” (NR)
“Art. 18. .................................................
...............................................................
§ 14. A redução no montante a ser recolhido do Simples Nacional relativo aos valores das receitas decorrentes da exportação
de mercadorias para o exterior corresponderá
tão somente:
I – no caso de revenda de mercadorias,
aos percentuais dispostos no Anexo I desta
Lei Complementar relativos à Cofins, à Contribuição para o PIS/Pasep e ao ICMS, aplicados sobre o valor das receitas decorrentes
da exportação; e
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II – no caso de venda de mercadorias
industrializadas pelo contribuinte, aos percentuais do Anexo II desta Lei Complementar
relativos à Cofins, à Contribuição para o PIS/
Pasep, ao ICMS e ao IPI, aplicados sobre o
valor das receitas decorrentes da exportação.
...............................................................
§ 15-A. As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata o § 15:
I – têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos tributos e
contribuições que não tenham sido recolhidos
resultantes das informações nele prestadas; e
II – deverão ser fornecidas à Secretaria da
Receita Federal do Brasil até o vencimento do
prazo para pagamento dos tributos devidos no
Simples Nacional em cada mês, relativamente
aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.
§ 16. Na hipótese do § 12 do art. 3o, a
parcela de receita bruta que exceder o montante determinado no § 10 daquele artigo estará
sujeita às alíquotas máximas previstas nos
Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas
de 20% (vinte por cento).
§ 16-A. O disposto no § 16 aplica-se,
ainda, às hipóteses de que trata o § 9o do art.
3o , a partir do mês em que ocorrer o excesso
do limite da receita bruta anual e até o mês
anterior aos efeitos da exclusão.
§ 17. Na hipótese do § 13 do art. 3o, a parcela de receita bruta que exceder os montantes
determinados no § 11 daquele artigo estará
sujeita, em relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, às alíquotas máximas
correspondentes a essas faixas previstas nos
Anexos I a V desta Lei Complementar, proporcionalmente conforme o caso, acrescidas de
20% (vinte por cento).
§ 17-A. O disposto no § 17 aplica-se,
ainda, à hipótese de que trata o § 1o do art.
20, a partir do mês em que ocorrer o excesso
do limite da receita bruta anual e até o mês
anterior aos efeitos do impedimento.
...............................................................
§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V
desta Lei Complementar, considera-se folha de
salários, incluídos encargos, o montante pago,
nos 12 (doze) meses anteriores ao do período
de apuração, a título de remunerações a pessoas físicas decorrentes do trabalho, incluídas
retiradas de pró-labore, acrescidos do montante
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efetivamente recolhido a título de contribuição
patronal previdenciária e para o FGTS.
§ 25. Para efeito do disposto no § 24 deste
artigo, deverão ser consideradas tão somente
as remunerações informadas na forma prevista no inciso IV do caput do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 26. Não são considerados, para efeito
do disposto no § 24, valores pagos a título de
aluguéis e de distribuição de lucros, observado
o disposto no § 1o do art. 14.” (NR)
“Art. 18-A. ..............................................
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), que
tenha auferido receita bruta, no ano-calendário
anterior, de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.
§ 2° No caso de início de atividades, o
limite de que trata o § 1° será de R$5.000,00
(cinco mil reais) multiplicados pelo número de
meses compreendido entre o início da atividade
e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.
§ 3° .......................................................
...............................................................
III – não se aplicam as isenções específicas para as microempresas e empresas de
pequeno porte concedidas pelo Estado, Município ou Distrito Federal a partir de 1° de julho
de 2007 que abranjam integralmente a faixa de
receita bruta anual até o limite previsto no § 1°;
...............................................................
VI – sem prejuízo do disposto nos §§ 1°
a 3° do art. 13, o MEI terá isenção dos tributos
referidos nos incisos I a VI do caput daquele artigo, ressalvado o disposto no art. 18-C.
...............................................................
§ 4°-A. Observadas as demais condições
deste artigo, poderá optar pela sistemática de
recolhimento prevista no caput o empresário
individual que exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista.
§ 4°-B. O CGSN determinará as atividades
autorizadas a optar pela sistemática de recolhimento de que trata este artigo, de forma a
evitar a fragilização das relações de trabalho,
bem como sobre a incidência do ICMS e do ISS.
...............................................................
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§ 13. O MEI está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18-C desta Lei Complementar, de:
I – atender o disposto no inciso IV do
caput do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
II – apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais); e
III – declarar ausência de fato gerador
para a Caixa Econômica Federal para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.
...............................................................
§ 15. A inadimplência do recolhimento do
valor previsto na alínea “a” do inciso V do § 3°
tem como consequência a não contagem da
competência em atraso para fins de carência
para obtenção dos benefícios previdenciários
respectivos.
§ 16. O CGSN estabelecera, para o MEI,
critérios, procedimentos, prazos e efeitos diferenciados para desenquadramento da sistemática de que trata este artigo, cobrança,
inscrição em divida ativa e exclusão do Simples Nacional.
§ 17.A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria da Receita Federal do Brasil equivalera a comunicação obrigatória de desenquadramento da
sistemática de recolhimento de que trata este
artigo, nas seguintes hipóteses:
I – alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere
o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (CÓDIGO Civil);
II – inclusão de atividade econômica não
autorizada pelo CGSN;
III – abertura de filial.” (NR)
“Art. 19. Sem prejuízo da possibilidade de
adoção de todas as faixas de receita previstas
nos Anexos I a V desta Lei Complementar, os
Estados poderão optar pela aplicação de sublimite para efeito de recolhimento do ICMS
na forma do Simples Nacional em seus respectivos territórios, da seguinte forma:
I – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de até 1%
(um por cento) poderão optar pela aplicação,
em seus respectivos territórios, das faixas de
receita bruta anual até 35% (trinta e cinco por
cento), ou ate 50% (cinquenta por cento), ou
até 70% (setenta por cento) do limite previsto
no inciso II do caput do art. 3°;
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II – os Estados cuja participação no Produto Interno Bruto brasileiro seja de mais de 1%
(um por cento) e de menos de 5% (cinco por
cento) poderão optar pela aplicação, em seus
respectivos territórios, das faixas de receita
bruta anual ate 50% (cinquenta por cento) ou
ate 70% (setenta por cento) do limite previsto
no inciso II do caput do art. 3°; e
...............................................................
§ 2° A opção prevista nos incisos I e II do
caput, bem como a obrigatoriedade prevista
no inciso HI do caput, surtirá efeitos somente para o ano-calendário subsequente, salvo
deliberação do CGSN.
......................................................” (NR)
“Art. 20. .................................................
§ 1° A empresa de pequeno porte que
ultrapassar os limites a que se referem os incisos I ou II do caput do art. 19 estará automaticamente impedida de recolher o ICMS e
o ISS na forma do Simples Nacional, a partir
do Mês subsequente ao que tiver ocorrido o
excesso; relativamente aos seus estabelecimentos localizados na unidade da Federação
que os houver adotado, ressalvado o disposto
nos §§ 11 e 13 do art. 3°.
§ 1°-A. Os efeitos do impedimento previsto no § 1° ocorrerão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado lido for superior
a 20% (vinte por cento) dos limites referidos.
..................................................... “ (NR)
“Art. 25. A microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional
deverá apresentar anualmente a Secretaria da
Receita Federal do Brasil declaração Única e
simplificada de informações socioeconômicas
e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos
Órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados
pelo CGSN e observado o disposto no § 15-A
do art. 18.
....................................................... (NR)
“Art. 30. .................................................
...............................................................
III – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de inicio de atividade,
o limite proporcional de receita bruta de que
trata o § 2° do art. 3°;
IV – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita
bruta previsto no inciso II do caput do art. 3°,
quando não estiver no ano-calendário de inicio de atividade.
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§ 1°........................................................
...............................................................
III – na hipótese do inciso III do caput:
a) ate o último dia útil do mês seguinte
aquele em que tiver ultrapassado em mais de
20% (vinte por cento) o limite proporcional de
que trata o § 10 do art. 3°; ou
b) ate o ultimo dia útil do mês de janeiro
do ano-calendario subsequente ao de inicio de
atividades, caso o excesso seja inferior a 20%
(vinte por cento) do respectivo limite;
IV – na hipótese do inciso IV do caput:
a) até o ultimo dia Útil do mês subsequente a ultrapassagem em mais de 20% (vinte por
cento) do limite de receita bruta previsto no
inciso II do caput do art. 3°; ou
b) até o ultimo dia útil do mês de janeiro
do ano-calendario subsequente, na hipótese
de não ter ultrapassado em mais de 20% (vinte
por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do caput do art. 3°.
...............................................................
§ 3° A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, equivalera a comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional
nas seguintes hipóteses:
I – alteração de natureza jurídica para
Sociedade Anônima, Sociedade Empresaria
em Comandita por Ações, Sociedade em Conta
de Participação ou Estabelecimento, no Brasil,
de Sociedade Estrangeira;
II – inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
III – inclusão de sócio pessoa jurídica;
IV – inclusão de sócio domiciliado no
exterior;
V – cisão parcial; ou
VI – extinção da empresa.” (NR)
“Art. 31. .................................................
...............................................................
III – ........................................................
...............................................................
b) a partir de 1° de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não
ter ultrapassado em mais de 20% (vinte por
cento) o limite proporcional de que trata o §
10 do art. 3°;
...............................................................
V – na hipótese do inciso IV do caput
do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento)
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do limite de receita bruta previsto no inciso II
do art. 3º;
b) a partir de 1° de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no inciso
II do art. 3°.
...............................................................
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do
caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no
prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3° O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional,
em face da ultrapassagem dos limites estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art.
19 e do art. 20.
......................................................” (NR)
“Art. 41. .................................................
...............................................................
§ 2° Os créditos tributários oriundos da
aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, observado o disposto
no inciso V do § 5° deste artigo.
...............................................................
§ 4° Aplica-se o disposto neste artigo
aos impostos e contribuições que não tenham
sido recolhidos resultantes das informações
prestadas:
I – no sistema eletrônico de cálculo dos
valores devidos no Simples Nacional de que
trata o § 15 do art. 18;
II – na declaração a que se refere o art. 25.
§ 5° .......................................................
...............................................................
IV – o crédito tributário decorrente de
auto de infração lavrado exclusivamente em
face de descumprimento de obrigação acessória, observado o disposto no § 1°-D do art. 33;
V – o crédito tributário relativo ao ICMS e
ao ISS de que trata o § 16 do art. 18-A.” (NR)
“Art. 68. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos
arts. 970 e 1.179 da Lei n° 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), o empresário
individual caracterizado como microempresa
na forma desta Lei Complementar que aufira
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receita bruta anual até o limite previsto no §
1° do art. 18-A.” (NR)
Art. 3° A Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 38-A e 79-E:
“Art. 38-A. O sujeito passivo que deixar de
prestar as informações no sistema eletrônico
de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, no
prazo previsto no § 15-A do mesmo artigo, ou
que as prestar com incorreções ou omissões,
será intimado a fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos
demais casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na forma definida pelo CGSN, e
sujeitar-se-á às seguintes multas, para cada
mês de referência:
I – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos
fatos geradores, incidentes sobre o montante
dos impostos e contribuições decorrentes das
informações prestadas no sistema eletrônico
de cálculo de que trata o § 15 do art. 18, ainda
que integralmente pago, no caso de ausência
de prestação de informações ou sua efetuação
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 2° deste artigo; e
II – de R$20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1° Para efeito de aplicação da multa
prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o primeiro dia do quarto mês do ano subsequente à ocorrência dos
fatos geradores e como termo final a data da
efetiva prestação ou, no caso de não prestação, da lavratura do auto de infração.
§ 2° A multa mínima a ser aplicada será
de R$50,00 (cinquenta reais) para cada mês
de referência.
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§ 3° Aplica-se ao disposto neste artigo o
disposto nos §§ 2°, 4° e 5° do art. 38.
§ 4° O CGSN poderá estabelecer data
posterior à prevista no inciso I do caput e no
§ 1°”
“Art. 79-E. A empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional em 31 de dezembro de 2011 que durante o ano-calendário
de 2011 auferir receita bruta total anual entre
R$2.400.000,01 (dois milhões, quatrocentos
mil reais e um centavo) e R$3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) continuará automaticamente incluída no Simples Nacional
com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2012,
ressalvado o direito de exclusão por comunicação da optante.”
Art. 4° Os Anexos I a V da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, passam a vigorar
com a redação constante dos Anexos I a V desta Lei
Complementar.
Art. 5° O Poder Executivo fará publicar no Diário
Oficial da União, no mês de janeiro de 2012, a íntegra
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, com as alterações resultantes das Leis Complementares n°s 127, de 14 de agosto de 2007, 128, de
19 de dezembro de 2008, 133, de 28 de dezembro de
2009, e as resultantes desta Lei Complementar.
Art. 6° Revogam-se os seguintes dispositivos da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006:
I – a partir da publicação desta Lei Complementar: o § 2° do art. 4° e o § 7° do art. 29;
II – a partir de 1° de janeiro de 2012: as alíneas
a a c do inciso I e as alíneas a a d do inciso II do §
14 do art. 18.
Art. 7° Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, exceto quanto aos arts.
2° a 4°, os quais produzirão efeitos a partir de 1° de
janeiro de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a discussão.
Submeto-a a votos. (Pausa.)
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que a
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, está aprovada a
redação final.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados, para onde a matéria será remetida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero, antes de encerrar a sessão, dar meu
testemunho sobre o excelente, construtivo e patriótico
trabalho desenvolvido nesta Casa, nesse projeto, pelo
Senador José Pimentel. Fui testemunha de como ele
teve a competência e o conhecimento da matéria para
negociar com os governadores, com os secretários
de fazenda que estiveram reunidos conosco algumas
vezes e com todos aqueles interessados no assunto,
não só aqueles da pequena e micro empresa, como
também os empresários, como o Sebrae. Enfim, foi ele
que, com extrema competência e, sobretudo, conhecimento da matéria na qual se aprofundou, propiciou
esse trabalho que nós aqui estamos concluindo nesta
noite e que, de certo modo, também é uma homenagem
ao Senador José Pimentel e ao seu trabalho.
Também devo destacar o que foi aqui citado pelo
Líder da oposição: na Câmara dos Deputados, o atual
Senador Paulo Bauer foi o homem que tomou a frente
e conseguiu aprovar essa matéria.
Portanto, meus cumprimentos, Senador José Pimentel! A Casa se sente orgulhosa de que, neste dia,
tenhamos a oportunidade de dar aos pequenos empresários o instrumento legal de que eles necessitam
para melhorar sua condição.
Há sobre a mesa, para encerrar a Ordem do Dia,
o Requerimento nº 1.225, do Senador Francisco Dornelles, pedindo o apensamento do Projeto de Lei do
Senado nº 625, que dispõe sobre royalties devidos em
função de produção de petróleo, gás natural e outros
hidrocarbonetos, com o Projeto de Lei da Câmara nº
16, de 2010, e com o Projeto do Senado nº 448, de
2011, que já tramitam em conjunto porque dispõem
sobre a mesma matéria.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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4
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.
5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1,
DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum
relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora e
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da CMA.)
6
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

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.)
7
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 448, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 448, de
2011, do Senador Wellington Dias, que dispõe sobre royalties e participação especial
devidos em função da produção de petróleo,
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos
sob o regime de concessão no mar territorial,
na zona econômica exclusiva e na plataforma
continental, e sobre royalties devidos sob o
regime de partilha de produção, instituído pela
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos sob o regime de partilha de produção,
em áreas do pré-sal e em áreas estratégi-
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cas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997, e dá outras providências
(exploração, produção, royalties e comercialização do petróleo).
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007,
do Senador João Vicente Claudino, que altera
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 629, de 2007,
do Senador Magno Malta, que altera as Leis nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989, nº 8.001,
de 13 de março de 1990, e nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para alterar a distribuição de
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receitas de compensações financeiras e para
direcioná-las às aplicações que especifica.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007,
do Senador Magno Malta, que altera dispositivos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabelecer que os royalties serão aplicados, prioritariamente, em segurança pública.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 8, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008,
do Senador Cristovam Buarque, que altera os
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agos-
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to de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art.
49-A na mesma lei para destinar parcela dos
royalties à conservação da floresta amazônica.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 29, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29,
104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,
362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989, para estabelecer que
parcela da compensação financeira pela exploração de gás, petróleo, recursos hídricos e
minerais, no âmbito de cada ente beneficiário,
será aplicada em infra-estrutura.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
14
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 104, de
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art.
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953,
para prever distribuição de parcela dos royalties referentes à lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em plataforma continental para
o custeio da Previdência Social.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29,
104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335, 362,
458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598, de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 116, de
2008, do Senador Cristovam Buarque, que
acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para estabelecer que os recursos recebidos por Estados e Municípios a
título de royalties pela exploração de petróleo
serão aplicados, exclusivamente, em ações e
programas públicos de educação de base e
de ciência e tecnologia.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
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– de Serviços de Infraestrutura.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 189, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da
Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29,
104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 189, de
2008, do Senador Expedito Júnior, que altera
o art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, e a alínea e do inciso II do art. 49
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com
vistas a destinar recursos do Fundo Especial
exclusivamente para a saúde.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,
362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008,
do Senador Augusto Botelho, que disciplina
os dispêndios financiados com recursos de
compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
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– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 224, de
2008, do Senador João Pedro, que altera a
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que
“dispõe sobre a política energética nacional, as
atividades relativas ao monopólio do petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá
outras providências”, para introduzir mudanças nas regras de distribuição dos royalties
provenientes da exploração de petróleo e de
gás natural na região conhecida como Pré-sal
no mar territorial brasileiro.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 268, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008,
do Senador Tasso Jereissati e outros Senadores, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para
Formação de Poupança e Desenvolvimento da
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Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, para determinar nova
distribuição dos royalties e da participação
especial decorrentes da exploração de petróleo e gás natural entre os entes federativos.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 279, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabelece normas complementares para a execução
do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 335, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
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Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2008,
do Senador Francisco Dornelles, que altera os
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para estabelecer que recursos recebidos pela União a título de royalties e participação especial pela exploração de petróleo
serão destinados ao FUNDEB.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 362, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268, 279, 335,
362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 362, de
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, para estabelecer que recursos recebidos
pela União, a título de royalties pela exploração de petróleo na camada de pré-sal, serão
destinados parcialmente à área de saúde, à
previdência social e ao FUNDEB.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 458, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 458, de
2008, da Senadora Serys Slhessarenko, que
altera o inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, dando nova distribuição de parcela dos royalties referentes à
lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em
plataforma continental.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
–de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 256, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 268,
279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009,
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
para estabelecer que recursos recebidos pela
União, a título de royalties pela exploração de
petróleo e gás natural na camada pré-sal, sejam destinados ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE).
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
–de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 138, de
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
estabelecendo percentual para destinação de
recursos do Fundo Social para a educação.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 574, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630, de 2007;
8, 29, 104, 116, 189, 201, 224,
268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 574, de
2011, do Senador Francisco Dornelles e outros Senadores, que altera a Lei nº 12.351, de
22 de dezembro de 2010, para dispor sobre
os royalties e a receita da comercialização
relativos ao regime de partilha de produção.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
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– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 598, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 16, de 2010; e os Projetos de
Lei do Senado nºs 166, 629, 630,
de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458,
de 2008; 256, de 2009; 138, 448,
574 e 598 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 598, de
2011, do Senador Francisco Dornelles e outros Senadores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art.
50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio
do petróleo, institui o Conselho Nacional de
Política Energética e a Agência Nacional do
Petróleo e dá outras providências, para alterar os valores definidos no art. 22 do Decreto
nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, para verificação da faixa de isenção e das faixas de
alíquotas de 10%, 20%, 30% e 40%, relativas
ao cálculo e ao pagamento de participações
especiais, bem como alterar a destinação da
receita federal adicional para o Fundo Especial, a ser distribuída entre todos os Estados
e Municípios.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
–de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

28
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.
29
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 Assuntos Sociais,
Relator: Senador Casildo Maldaner.
30
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.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá
outras providências.
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Parecer favorável, sob nº 912, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa.
32
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).
33
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
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.
34
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.
35
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
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e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
36
REQUERIMENTO Nº 1.142, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007;
e 182, de 2009, por regularem matérias correlatas (distribuição de conteúdo brasileiro por
meio eletrônico).
37
REQUERIMENTO Nº 1.172, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (direitos dos usuários de serviços de
transporte aéreo).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
Quero retificar que o projeto das pequenas e micro empresas será remetido à sanção e que à Câmara
dos Deputados será enviada apenas a comunicação
de que o Senado aprovou o projeto.
Concedo a palavra ao Senador Magno Malta,
como Líder.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José Sarney,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, eu gostaria de chamar a atenção do Brasil, Senador Randolfe, daqueles
que nos ouvem pelos meios de comunicação e nos
veem pela televisão, os meios de comunicação desta
Casa, os senhores, as senhoras que estão nas galerias sejam bem-vindos.
Eu tenho muita coisa boa para comemorar, mas
nem tudo é bom, Sr. Presidente. Assisti hoje, nesta
Casa, à aprovação de um crédito para o meu Estado, o
Estado do Espírito Santo, e esse projeto que beneficia
tanto a micro e pequena empresa no Brasil. Ontem,
houve o adiamento, Senador Lindbergh, da votação ou,
quem sabe, não tenhamos o dissabor de votar esse
veto concernente aos royalties. Queira Deus tenha-
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mos tempo para informar ao País a verdade sobre os
royalties, o que é royalty. Criaram uma confusão tão
grande na cabeça da população brasileira, que acha
que royalty e petróleo são a mesma coisa.
Mas eu tenho muito dissabor também. Todas as
vezes que eu venho a esta tribuna, Senador Pinheiro,
para fazer algum registro que envolva criança, Senador
Armando Monteiro, eu o faço de forma indignada. De
forma indignada por que há que se ter sempre a indignação dos justos, Senador Suplicy. E essa eu tenho.
Ninguém tem o direito, nem brincando, de fazer
uma afronta a uma criança, ainda que seja de tenra
idade, e é por isso que nós somos e lutamos contra
o aborto. Nós sabemos que a vida começa no útero
e uma criança no útero, com o coração batendo, em
pleno funcionamento, alimentando-se pelo cordão umbilical, é uma vida e uma vida há que ser respeitada.
Recebi muito estarrecido, ouvi estarrecido e li
estarrecido, Sr. Presidente, e o Brasil também ficou
estarrecido, com o que foi divulgado pelos meios de
comunicação. A TV noticiou, assim como as rádios, os
blogs e os jornais do Brasil.
Com muita tristeza, venho a esta tribuna instado, provocado, cobrado Senador Suplicy, por milhões
de brasileiros, milhões de brasileiros que aprenderam
a nos ver fazer o enfrentamento e a defesa da criança no Brasil. Brasileiros estão cobrando de mim este
pronunciamento, cobrando de mim, Senador Paim,
uma postura diante desse quadro. V. Exª esteve comigo na CPI da Pedofilia, V. Exª me acompanhou ao
longo desses três anos, V. Exª é parte dos resultados,
e esses e-mails de hoje são parte de uma sociedade
que aprendeu a se indignar, a se revoltar e revelar indignação por qualquer tipo de abuso, ainda que seja
em forma de piada, contra uma criança. Falo do que
ocorreu no programa CQC da Bandeirantes.
Tenho o maior respeito pelo Marcelo Tas, rapaz
muito versátil, capaz, um jornalista que, naquilo em
que ele se meteu, em que entrou, nas oportunidades
que lhe foram dadas, revela uma grande capacidade.
Ele tem a minha admiração desde os tempos de TVE,
TV Cultura, quando mostrava a sua capacidade de
trabalhar com criança. Temos aquilo que é afeito, que
tem um formato da natureza da gente e a gente gosta.
Com todo o respeito que tenho ao programa CQC,
é um formato de jornalistas inteligentes, de pessoas
que tentam fazer humor diferenciado; não é um formato que me agrada, a mim de forma muito pessoal.
Algumas vezes, fui entrevistado e penso que o tipo de
entrevista que fazem, na verdade, tem a intenção de
ridicularizar. Mas tenho respeito por esse jornalista e
pelo formato que deu certo. Tenho que reconhecer que
o Brasil gosta. E tenho que reconhecer também, como
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Presidente da CPI da Pedofilia, que, o Danilo, que hoje
tem um programa sozinho, saiu, mas, na época, era um
dos jornalistas do CQC, fez algumas matérias, Senador Lindbergh. O Danilo Gentili, tratando de pedofilia
na Internet, fez algumas coisas muito importantes e
sérias, porque o assunto é sério. Bati palmas daqui, e
continuo batendo palmas.
Mas estou estarrecido com a atitude e o comportamento do jornalista Rafinha, penso que é Rafinha
Bastos, do CQC. E tenho razões para isso. O Brasil
sabe que esse rapaz fez uma piada de mau gosto com
uma mãe e com o seu filho, um bebê.
Diante de uma imagem da cantora Wanessa Camargo – e não é porque é cantora; a reação viria da
minha parte ou de qualquer outra pessoa, ainda que
fosse anônima –, mãe de família, mulher – neste Brasil,
convencionou-se desrespeitar a mulher –, eles dizem
que ela está grávida, e ele faz um elogio sarcástico e
diz: “Eu como ela e o bebê”.
Comer o bebê?
Uma piada de mau gosto, macabra, sinistra, não
tem nenhum sentido. Hoje ninguém ousa fazer isso. As
pessoas brincavam e diziam: “esse bebê é tão gostosinho, gordinho, que dá vontade de morder”; a mãe
falava que dava vontade de comer, mas estava se referindo a um carinho.
Mas ele disse: “Eu como a Wanessa e o bebê”
– disse “o bebê”.
Ora, o pai desse bebê é um jovem do meu Estado, Marcus Buaiz, de uma família tradicional que, ao
longo da vida, mexeu com comunicação. Um rapaz
que, embora sendo de uma família abastada, saiu para
vencer sozinho fora do nosso Estado.
O Marcus Buaiz é o pai dessa criança, e eu tenho
dever com a criança, tenho obrigação com a mulher e
com o Marcus Buaiz, que é do meu Estado.
A Wanessa Camargo é filha de um amigo pessoal.
Quando travei a minha amizade com o Zezé, Senador
Lindbergh, as primeiras vezes que fui à casa dele, Senador Paim, eu o encontrei ensinando dever de casa
para a Wanessa. Essa foi a prática desse sujeito, que
acompanhei a vida inteira e de quem sou amigo pessoal.
Tenho uma filha recém-casada, chama-se Carla,
casada com um mineiro, Ulysses. Eu, sentado, assistindo TV, ouço alguém dizer uma expressão dessas,
tão macabra, sobre a minha filha na tentativa de fazer
humor? Qual é a intenção?
Quero me solidarizar com você, Zezé, com a sua
família, com a família Buaiz, com Marcus Buaiz, e quero repudiar a atitude desse jornalista.
No Brasil, convencionou-se dizer que tudo de
ruim que há neste País está na conta da polícia e dos
políticos, faz-se o que quer com essas duas classes e
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fica por isso mesmo. É por isso que eles aprenderam
a passar do limite, e as pessoas não reagem.
Agora, quero me dirigir ao Ministério Público de
São Paulo, quero me dirigir ao Procurador-Geral de
São Paulo: é preciso que o jornalista explique a sua
expressão.
Quando se trata de uma criança, o que é comer
um bebê? Isso é estupro de vulnerável! Sr. Procurador,
isso é estupro de vulnerável! Sr. Promotor da Infância
de São Paulo, isso é estupro de vulnerável! É preciso
que se trate isso em delegacia especializada. Ainda
que esse moço venha a público reconhecer o seu erro
e pedir perdão, nunca vai justificar. E dizer que comer,
morder seria canibalismo, um crime feio, mas bem
menor do que ele disse, porque tem outra conotação.
É preciso que o Promotor da Infância reaja, procurador!
É preciso que o Promotor da Infância reaja, procurador!
Aconselho a você, Marcus Buaiz, constituir advogado e ir às últimas consequências, porque, se a moda
pega, o que é que nós vamos ouvir daqui a pouco?
Quando quebrei o sigilo do Orkut no Brasil, sabe
o que é que eu vi, Deputada Borghetti, sabe o que vi,
Lucília, sua amiga e minha amiga também que visita
esta Casa hoje? Vi pediatra abusando de criança com
30 dias de nascida; vi criança de um ano ser abusada
no altar; vi pai e mãe estuprando criança de um ano. E
é por isso que sou assaltado pela indignação dos justos.
É preciso constituir advogado, Marcus Buaiz.
trata-se da honra das pessoas.
É preciso constituir advogado, Zezé.
Hoje já li algumas notinhas dando outra conotação, que o rapaz foi tirado do ar por uma intervenção
de Ronaldo Nazário, de Ronaldinho Fenômeno. Intervenção do Marcus Buaiz e, quem sabe, intervenção
do Zezé.
Ora, se o pai não tiver o sangue para reagir a uma
expressão dessas, a uma brincadeira podre dessas,
quem vai reagir? Se alguém que está sentindo dor
não se cercar dos seus amigos... É como se o rapaz
tivesse sido afastado a pedido dos poderosos. Espero que a direção da Bandeirantes o tenha afastado –
e o próprio Marcelo Tas, por quem eu nutro o maior
respeito do mundo pela capacidade desse jornalista
– porque passou do limite, passou do limite. Ninguém
vai provar... Estou aqui como Correio Braziliense, que
publicou uma matéria desse tamanho, aliás o Brasil
inteiro: “Rafinha com o sorriso amarelo”.
Eu fico aqui pensando com os meus botões, e
penso que esse deve ser o melhor comportamento.
Imagino que esse moço esteja em casa – e assim que
tem que ser – arrependido do que fez, do que falou.
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No Brasil, as pessoas se acostumaram a rir de
tudo e qualquer piada que alguém faça com a honra
dos outros. Nós, da classe política, que a imprensa
criminalizou, e, com qualquer tipo de deboche – aliás,
criminalizou tanto que, no Brasil, o político não tem
que provar que é honesto, porque você tem que provar
que é honesto todo dia, mas o político, no Brasil, tem
que provar que é honesto todo dia e na Justiça –, você
perde os seus direitos, você perde os seus direitos.
Mais uma vez, chamo a atenção do Procurador-Geral de São Paulo, chamo a atenção do José Carlos
Blat, do José Reinaldo, desses procuradores e promotores de São Paulo, acostumados a grandes lutas.
Eu quero chamar a atenção do Francisco Cembranelli. Quem não se lembra do Cembranelli? Lembra
o caso da pequena jogada pela janela? Lembra, Senador Paim? A pequena Nardoni, jogada pela janela?
V. Exª não pode esquecer porque aquele tenente que
estava lá no jardim, que foi ajudar a fazer a varredura, não foi fazer nada disso. Aquele filho de uma égua
era pedófilo. Ele estava lá para olhar as partes íntimas
daquela criança e, logo em seguida, nós o pegamos.
E ele deu um tiro na cabeça, suicidou-se. Já foi tarde,
esse desgraçado!
Eu quero dizer ao Brasil, quero dizer àqueles que
me ouvem, que a minha indignação será permanente.
Senador Lindbergh, eu tenho assistido a V. Exª
desde que esta legislatura começou. V. Exª tem uma
filha especial. Todas as vezes em que pego seu telefone, por ser seu amigo, eu o abro. Não quero mexer
com a emoção de V. Exª. Mas V. Exª só fala dessa filha.
V. Exª tem sido o maior militante desta Casa na causa
dos pequenos que nasceram especiais, porque realmente são especiais. E todas as vezes que eu olho as
fotos de sua filha, aquela gracinha, eu me lembro do
meu sobrinho Guigui, também especial.
Senador Lindbergh, qualquer violência contra a
criança, ainda que seja verbal; qualquer deboche, ainda
que seja verbal, contra uma criança de tenra idade ou
não, não há que se admitir qualquer tipo de deboche
por uma criança, Senador, de cinco anos, seis anos,
de dez anos, porque nasceu estrábica, porque tem
um problema no dedinho ou na perninha... Ninguém
há de admitir violência sexual contra a criança. É por
isso que estou aqui hoje nesta tribuna.
Tenho uma filha de 10 anos de idade. Minhas
filhas já tiveram nove meses e também já tiveram um
dia, dois meses, três meses – já estiveram no útero. Eu
já vi – a mídia noticia – matérias especiais de mulheres que entram em depressão porque, no sexto mês,
no sétimo mês de gravidez, perderam uma criança
por uma hemorragia interna, um problema qualquer,
um acidente. Elas choram não por que perderam, mas
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porque sangrou e foi necessário tirar restos podres de
carne de um feto que foi vivente. Elas choram, sabe por
que, Senador? É pelo sentimento de mãe, sentimento
materno. Quando o pai chora por um feto é sentimento
paterno; quando ele começa a pulsar no útero com um,
dois, três meses é ser humano e tem vida.
E não me venham dizer que vim a esta Casa
fazer um drama; eu vim defender os direitos de um
ser humano. Como pai de família, vim revelar a minha
insatisfação, a minha indignação em nome de mim
mesmo, em nome das minhas filhas e dos meus netos
que virão, Senador Paim, porque, se nós nos calarmos
diante dessas aberrações, daqui a pouco, teremos programas aconselhando e ensinando pai como abusar
de filho em casa.
Nós já tivemos a decisão do Supremo dizendo
que a marcha da maconha é legal. Porque é direito, é
direito de livre expressão, e eles podem se expressar.
É direito a marcha da maconha. Também é direito para
os pedófilos fazerem uma marcha de pedofilia. É direito
à livre expressão. Livre expressão. Eles fazem os cartazes, levantam eles que: “Pai tem direito a abusar de
filho. Abusem de suas crianças na escola. Qualquer
homem tem o direito de abusar de uma criança”. E a
polícia é obrigada a guardá-los, porque o Supremo
disse que é direito à liberdade de expressão.
Na hora em que você, Marcus Buaiz, entrar na
Justiça... E entre, entre, para que o seu filho ao nascer
não cresça sabendo que você foi um covarde e tome
conhecimento um dia, porque o Dr. Google está aí
para registrar tudo para a eternidade, que isso aconteceu e você não reagiu. O advogado dele dirá: “É direito, liberdade de expressão”. Até direito à liberdade
de expressão tem limite, Senador Suplicy, tem limite.
Portanto, receba, família Buaiz, do meu Estado,
a minha solidariedade; receba, meu amigo Zezé, a minha solidariedade; receba, meu amigo Marcus Buaiz,
pai desta criança – não é um feto; é uma criança –;
Wanessa, que eu vi criança; Zilu; Brasil; crianças do
Brasil, pais do Brasil, a minha indignada solidariedade.
Nada contra a pessoa desse rapaz. Se reconhecer
que cometeu um erro, quem sabe, com a inteligência e
com a capacidade que tem, pegará esse limão e fará
uma limonada, ensinando a outros que o mesmo erro
não podem cometer.
Mais uma vez, tirando o meu chapéu para a Rede
Bandeirantes, tão bem dirigida, mandando um abraço àquele que eu entendo como a voz dos oprimidos,
que se assentam no sofá e não têm como falar, José
Luiz Datena, meu amigo pessoal, e ao Marcelo Tas,
que comanda o programa e que é um sujeito absolutamente inteligente e lúcido.
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Ao Rafinha, meu lamento, e que Deus lhe dê
melhores dias.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Geovani Borges.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – O próximo orador inscrito, o Senador
Armando Monteiro, falará pela Liderança, por permuta.
V. Exª aguarde, porque é o seguinte inscrito.
Antes de V. Exª assumir a tribuna, eu gostaria
de submeter à apreciação do Plenário, por votação, o
Requerimento nº 1.233, de 2011, do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita licença para se ausentar dos trabalhos da Casa no período de 10 a 14
de outubro do corrente ano, a fim de participar, como
observador parlamentar, dos trabalhos da 66ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, Estados
Unidos da América.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.233, DE 2011
Tendo sido designado pelo Presidente do Senado
Federal para representar esta Casa, na qualidade de
observador parlamentar dos trabalhos da 66ª Assembléia-Geral das Nações Unidas em Nova York, Estados Unidos da América, requeiro, nos termos do art.
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para me ausentar dos trabalhos da Casa no período
de 10 a 14 de outubro do corrente ano.
Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo
Diploma Legal, que estarei ausente do País no período acima citado.
Brasília, 5 de outubro de 2011. – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – As Srªs e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A próxima comunicação:
Sobre a mesa, ofício que passo a ler:
É lido o seguinte:
OF. Nº 61/11/GLDEM
Brasília, 5 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, durante
o cumprimento de missão oficial no exterior, no período de 6 a 16 de outubro de 2011, ficará respondendo
pela Liderança do Partido o nobre Senhor Senador
José Agripino.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Foram aprovados o Requerimento nº
1.233 e a comunicação do Senador Demóstenes.
Com a palavra, o Senador Armando Monteiro.
V. Exª dispõe do tempo regimental, Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, no dia de hoje,
para destacar um dos principais desafios do nosso sistema educacional, que é o de dar um salto de qualidade
em todos os níveis, principalmente no ensino médio.
Se nos últimos anos o Brasil foi o terceiro país
que mais evoluiu no exame Pisa – que avalia os conhecimentos adquiridos por estudantes de 15 anos em
várias partes do mundo –, a despeito de ainda estarmos num patamar insatisfatório, o mesmo não pode ser
dito em relação ao ensino médio. O Brasil acumulou
um atraso fantástico nessa área. Eu diria que o Brasil
está décadas atrasado no ensino médio.
Esse diagnóstico foi reconhecido também pelo
Ministro Fernando Haddad em uma audiência pública
realizada na Comissão de Educação ontem. São palavras do Ministro: “Se é possível afirmar, hoje, que o
ensino fundamental respondeu aos estímulos governamentais, no caso do ensino médio os avanços têm
sido mais tímidos do ponto de vista da qualidade.”
O Ministro defendeu, inclusive, a diminuição das
disciplinas do ensino médio. Segundo ele, é necessário avançar “na direção de um currículo mais enxuto e
menos sobrecarregado”. Disse ainda que “o Governo
trabalha para que os jovens possam, ao concluir a educação básica, optar por seguir os estudos cursando o
ensino superior ou dedicar-se à educação profissional”.
E aí há um dos graves problemas no nosso sistema: essa desconexão entre o ensino médio, que tem
um viés excessivamente acadêmico, e a educação
profissional. Então, isso se traduz numa certa compreensão de que o ensino médio é uma mera etapa de
passagem, quando na realidade o ensino médio poderia e deveria ter um caráter terminativo, propiciando
já a inclusão desse jovem no mercado de trabalho e
contribuindo, Presidente Geovani Borges, para que a
sociedade pudesse ter um retorno mais rápido desse
grande investimento, de um ciclo longo de investimentos
que vai desde o ensino fundamental até muitas vezes
o curso superior, para que se possa ter uma inserção
no mercado produtivo.
O ensino médio no Brasil valoriza excessivamente
a formação acadêmica, desconsiderando as necessidades do mercado de trabalho e, como já me referi,
da inserção produtiva dos jovens.
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Portanto, é preciso superar o modelo de ensino
médio de formação generalista, diversificando os conteúdos e dando oportunidades para profissionalização
e, especialmente, aumentando as matrículas da educação profissional de nível médio.
No tocante ao ensino técnico, vertente fundamental da formação do nível médio, o Plano Nacional
de Educação estabelece até 2020 a meta de duplicação de matrículas da educação profissional no Brasil.
Essa meta ainda é tímida. Digo isso porque, nos
países da OCDE, 54% dos estudantes do ensino médio estão matriculados em cursos profissionalizantes
ou pré-profissionalizantes. No Brasil, esse percentual
está em torno de apenas 10%.
Entretanto, é preciso reconhecer que, atualmente,
estamos vivendo um período de expansão, após décadas de atraso, do ensino profissionalizante.
Em 93 anos, portanto num período que vai de
1909 a 2002, o Brasil construiu apenas – volto a dizer,
em quase 100 anos – 140 escolas profissionalizantes.
O projeto de expansão começou – e devemos ser
justos – no governo Lula, quando 214 unidades foram
inauguradas. Agora, na gestão da Presidente Dilma,
a meta é chegar a 2014 com 562 unidades, apenas
da rede federal, espalhadas pelo País, além dos 38
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Esse aumento na oferta de vagas permitirá, segundo a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (MEC), matricular
600 mil alunos na rede técnica e profissionalizante.
Essa expansão depende da aprovação nesta
Casa do Projeto de Lei iniciado na Câmara, o PLC
nº 78, que institui o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego, conhecido como Pronatec. Devemos realizar um esforço para que esse
importante projeto seja aprovado até o final do ano,
para que seja sancionado o mais rápido possível pela
Presidente Dilma.
O Pronatec reúne estratégias de ampliação de
vagas nas redes públicas, custeio de cursos oferecidos pelo Sistema S e financiamento do ensino na rede
privada. A expectativa do Governo é que a medida crie
8 milhões de vagas em formação inicial e continuada
nos próximos anos, incluindo ensino profissional concomitante ao ensino médio e cursos de qualificação
de pelo menos 160 horas de carga horária.
O texto aprovado permite o aporte direto de recursos da União em escolas estaduais, municipais e do
Sistema S para o custeio das vagas no ensino profissional. O dinheiro servirá para pagar todos os gastos com
mensalidade e matrícula e, em alguns casos, bancar
também o transporte e a alimentação dos estudantes.
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O projeto prevê também a execução de ações
do programa por meio de parcerias entre o Governo
e entidades sem fins lucrativos. Pela proposta que ora
tramita nesta Casa, os empresários poderão contratar
empréstimos a juros baixos para financiar os cursos
por meio do Fundo de Financiamento Estudantil.
Mas, Sr. Presidente, se por um lado estamos vivendo um momento positivo pela expansão do número
de vagas, por outro, ainda convivemos com problemas
básicos, como a falta de professores e de laboratórios
para que os nossos estudantes possam dominar os
conhecimentos técnicos necessários, indispensáveis
para uma boa formação técnica.
Os professores também precisam melhorar a
sua qualificação e é preciso criar condições para que
os alunos possam participar de forma mais frequente
de oficinas, de projetos, enfim de programas que os
habilitem de forma segura e competente rumo à formação profissional.
Mas é preciso também destacar que existem
exemplos de excelência em nosso País. O jornal O
Globo, de segunda-feira, último dia 3, publicou uma
matéria ressaltando os avanços do ensino técnico profissional em Pernambuco, o meu Estado. Foram citadas como ilhas de excelência a Escola Técnica Federal
de Pernambuco, transformada em Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia, e a Escola Técnica
Estadual Agamenon Magalhães. Este ano, das quase 4
mil vagas oferecidas por ambas as instituições, quase
30 mil alunos almejaram o ingresso.
Desde o governo passado, quando foi transformada em Instituto, a Escola Técnica Federal de Pernambuco ganhou mais autonomia financeira, aprimorou sua gestão, investiu mais no corpo docente
e na sua estrutura física. Hoje conta com um quadro
completo de quase 400 professores, 100 laboratórios
que servem a 16 cursos, sendo que dois estão em
fase de implantação: o de automação industrial, de
nível superior, e o de mecânica automotiva, de nível
de especialização técnica, ambos voltados para pólos
industriais nascentes, especialmente os que se localizam no litoral Sul, no complexo industrial portuário de
Suape e no litoral Norte, que irá receber a planta da
Fiat lá em Pernambuco.
É importante destacar também que o Instituto Federal de Pernambuco ganhou notoriedade e apoio de
grandes empresas nacionais para ensinar empreendedorismo. Uma das iniciativas de sucesso é a Aromice,
uma pequena sociedade anônima estudantil, na qual
os alunos aprendem todas as etapas na implantação
de uma indústria e de uma unidade negócios.
Já a Escola Técnica Agamenon Magalhães se
destaca pela imensa capacidade de colocação dos
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seus estudantes no mercado de trabalho, oferecendo
cursos em absoluta sintonia com as demandas que
estão em expansão no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de design e edificações. Esse último
recentemente recebeu o Prêmio Nacional do Educador, conferido pela Microsoft, pelo desenvolvimento do
projeto Edificando Ideias – da produção de tijolos, por
exemplo, com fibra de coco.
Sr. Presidente temos de destacar o trabalho desenvolvido pelo Governador Eduardo Campos nessa
área. Em seu primeiro mandato, mais que dobrou o
número de escolas técnicas. Em 2007 eram seis unidades, hoje são 14. Em 2006, havia 1.748 alunos, hoje
são 13 mil estudantes.
E o plano de expansão prevê 23 escolas técnicas até 2012 e 60 escolas até 2014, disponibilizando
mais de 45 mil vagas.
De acordo com os dados da Secretaria de Educação do Estado, atualmente estão em construção mais 11
novas escolas. O investimento total é de R$60 milhões.
Vale destacar que as novas unidades foram projetadas com um padrão de excelência composto por
12 salas de aula, oito laboratórios, auditório, biblioteca,
quadra poliesportiva, anfiteatro, refeitório, entre outros
equipamentos.
O Governo do Estado também tem ampliado os
investimentos na área de qualificação social e profissional, com uma parceria de sucesso com o Sistema S.
Por meio do programa Qualifica Pernambuco,
a Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo oferece sete projetos de melhoria da mão
de obra dos trabalhadores da capital e do interior de
Pernambuco.
A meta do Governo é, até 2014, elevar o número
de matrículas em programas de qualificação básica
dos atuais 19,5 mil para 100 mil vagas. Já, nos cursos
técnicos, a meta é chegar aos 80 mil matriculados nos
próximos três anos.
Esses números, sem nenhuma dúvida, atestam
de maneira eloquente o esforço que o Estado de Pernambuco vem realizando em articulação com o Governo
Federal. Ressaltando, Sr. Presidente, que o diferencial
de concluir o ensino médio com formação profissional
é dar oportunidade aos jovens de ingressarem com
mais rapidez e preparo no mercado de trabalho. Ao
mesmo tempo, atendendo à necessidade urgente do
nosso setor produtivo, que, atualmente, padece da escassez de mão de obra qualificada. Essa é, portanto,
uma agenda prioritária para o nosso País.
Quero aproveitar os instantes finais do meu tempo
para, uma vez mais, registrar a nossa satisfação, neste
dia em que se comemora o Dia da Micro e Pequena
Empresa no Brasil, pela grande conquista que hoje
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conseguimos nesta Casa, já que, de forma unânime,
o Senado pôde oferecer a sua contribuição para que
o Brasil propicie um ambiente cada vez mais favorável
às pequenas e micro empresas.
Alguém já disse com propriedade que os pequenos negócios representam um grande negócio para o
País porque respondem de maneira muito efetiva na
formação do emprego e da renda, realizam de forma
plena os ideais de uma economia de mercado fundada
na livre concorrência, sem as deformações dos oligopólios e dos monopólios, garantindo a competição e,
por isso mesmo, zelando pelos interesses do consumidor brasileiro.
Portanto, é com grande alegria que, como Senador da República, registro a contribuição efetiva desta
Casa e que vai ter um impacto extraordinário na vida
do País, porque o Brasil tem uma energia empreendedora muito grande. E ao oferecer um ambiente mais
favorável, não tenho dúvida de que poderemos dar
uma resposta muita efetiva, dinamizando o mercado
interno e, sobretudo, oferecendo oportunidades a um
grande contingente de brasileiro que, hoje, também
aspira à realização de sua vocação empreendedora,
assumindo o risco dos pequenos negócios neste País.
Hoje é um dia de alegria. Mas há muito o que
se fazer. Temos uma agenda densa e desafiadora
para continuarmos a avançar nessa área. Tenho dito
que há uma área em que o Brasil ainda não avançou
muito no apoio aos pequenos negócios. Refiro-me à
área do crédito, que ainda é inacessível. Para as pequenas empresas, o crédito é ainda algo muito difícil
neste País, porque não se desenvolveu uma cultura
do sistema financeiro voltada realmente para o apoio
aos pequenos negócios. As estatísticas indicam isso.
O sistema de crédito no Brasil precisa ser parceiro dos
pequenos negócios.
Temos ainda muito a avançar na área das compras governamentais, do apoio ao fomento tecnológico
aos pequenos negócios, da incorporação das pequenas empresas à base exportadora brasileira. É muito
reduzida ainda a contribuição das pequenas empresas
às exportações no Brasil, diferentemente de alguns
países onde as pequenas empresas, os consórcios
empresariais reunindo pequenas empresas representam uma fatia importante do comércio exterior, propiciando, inclusive, que essas empresas se capacitem
para vender a mercados mais exigentes.
Portanto, quero registrar nossa alegria, como
membro da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, e, mais uma vez, congratular-me com
o Senador José Pimentel pelo trabalho que realizou
como relator desse projeto. Parabenizo o Senado da
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República que, hoje, sem nenhuma dúvida, deu uma
grande contribuição ao nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geovani Borges. Bloco/
PMDB – AP) – Concedo a palavra ao Senador Francisco Dornelles, pela Liderança do PP, em permuta
com o Senador Walter Pinheiro, pela Liderança do PT.
Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Senador Armando Monteiro pelo brilhante pronunciamento, ao qual me associo em todos os sentidos
pelo ensino profissionalizante em todo o País e pela
brilhante vitória que o Senado proporcionou ao povo
brasileiro, principalmente no que diz respeito aos microempresários.
Convido o Senador Paulo Paim para assumir a
Presidência, porque serei o próximo orador inscrito.
V. Exª dispõe do tempo regimental, Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em que se
discute, nesta Casa, a distribuição dos resultados da
exploração do petróleo, gostaria de fazer as seguintes
considerações.
O § 1º do art. 20 da Constituição diz o
seguinte:
Art. 20....................................................
§ 1º – É assegurada, nos termos da lei,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração
direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural (...) no
respectivo território, plataforma continental,
mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração.
É correta, Senador Walter Pinheiro, a afirmação de
que os recursos da plataforma continental pertencem
à União. É a própria Constituição que o diz, no art. 21,
V, VI e IX. A norma do § 1º do art. 20 da Constituição,
entretanto, estabelece uma espécie de compensação
ou participação aos Estados e Municípios cujos territórios são afetados de uma forma ou de outra pela
exploração de recursos contidos naqueles bens de
titularidade da União. Desse modo, as receitas oriundas dessa compensação ou participação são receitas
originárias do ente estatal que é compensado e não
receitas originárias da União.
Esse é o entendimento do Professor Ives Gandra, que, ao tratar do dispositivo da Constituição, diz
o seguinte:
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O art. 20, § 1º tem objetivo desconcentrador. O Constituinte houve por bem centralizar a propriedade do bem e descentralizar
o resultado da sua exploração. Desse modo,
como os Estados e Municípios onde os bens
em questão se situam não podem explorar
economicamente esses bens [no caso, o petróleo], embora sofram as consequências negativas resultantes da exploração e dispensem
recursos em função dela, existe uma participação desses entes nos resultados econômicos
ou correspondente compensação financeira.
Esse também foi o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do Mandado
de Segurança nº 24.312, cuja relatora foi a Ministra
Ellen Gracie, decidiu o seguinte:
Embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam
bens da União, a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios
no resultado da exploração do petróleo são
receitas originárias desses entes federativos.
De modo que a receita, os royalties e a participação especial decorrentes do desgaste que
sofrem Estados e Municípios na exploração do
petróleo são receitas originárias dos Estados e
Municípios, e nós temos de pensar muito bem
como tratar essas receitas.
A propósito, quero registrar que por ocasião desse
julgamento o Ministro Jobim afirmou que o disposto no
§ 1º do art. 20 da Constituição foi aprovado em conjunto com a norma contida do art.155, § 2º, também
da Constituição, que isenta do ICMS as operações
que destinem a outros Estados, petróleo, inclusive
lubrificante, combustíveis e gasosos dele derivados e
energia elétrica.
Segundo o Ministro Jobim, durante o processo
constituinte, foi decidido tirar a incidência do ICMS na
origem no que se refere ao petróleo e, por essa razão,
para contrabalançar, decidiu-se também dar aos Estados chamados produtores uma compensação financeira
que ficou consagrada no art. 20, §1º.
Em seguida palavras do Ministro Jobim, proferidas no julgamento. Diz o Ministro:
Daí porque é preciso ler o §1º em combinação com o art. 20, para que se possa entender que o fato da Constituição ter estabelecido
que a tributação do petróleo se dá no estado
de origem foi compensada com o direito de
esses estados cobrarem royalty e participação especial pela sua exploração.
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Também o Ministro Sepúlveda, no Recurso Extraordinário nº 228.800, estabeleceu o seguinte:
A concessão de uma lavra e a implantação de uma represa inviabilizam o desenvolvimento de atividades produtivas na superfície,
privando estados e municípios das vantagens
delas decorrentes. Pois bem, dos recursos
despendidos com esses e outros efeitos da
exploração é que devem ser compensadas as
pessoas referidas no dispositivo mencionado.
Sr. Presidente, eu faço essas considerações porque acredito importante que no momento em que se
discute aqui a distribuição de royalties e participação
especial nós não venhamos a esquecer o lado jurídico do problema.
Em nenhum momento aqueles que representam
o Rio de Janeiro afirmaram que o petróleo é do Estado do Rio, ou que o petróleo é do mar ou da terra.
Nós reconhecemos que o petróleo pertence à União,
mas o royalty e a participação especial são devidos
àqueles Estados que sofrem as consequências do
desgaste da exploração do petróleo no seu território
ou no seu mar territorial.
E, nesse caso os royalties e a participação especial constituem receita originária dos Estados onde
a exploração é feita, no mar ou no seu território onde
o petróleo é explorado. E, como receita originária, eu
tenho sérias dúvidas. Nós temos que meditar muito
sobre a forma ou se podem elas ser distribuídas ou
destinadas a outros Estados que não aqueles onde o
petróleo é explorado, em cujo território ou mar territorial o petróleo é obtido.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Francisco Dornelles, o Sr. Geovani Borges deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Geovani Borges.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srªs e Srs. Senadores; Senador Paulo Paim, que preside esta sessão; Senador Walter Pinheiro, que está
compenetrado no discurso que vai proferir nesta Casa
daqui a pouco, permitam-me fazer aqui um registro
em nome da tradição, da cultura e da riqueza histórica
de nossa gente; no caso, de forma específica, a um
segmento que permanece no nosso imaginário ligado
exclusivamente ao período no qual houve escravidão
no País. Eu estou me referindo aos quilombos, aqui
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destacando as próprias comunidades quilombolas do
meu Estado, o Amapá.
Isso porque o Núcleo de Educação Étnico-Racial
da Secretaria de Estado da Educação planeja o Encontro Estadual de Educação Quilombola, que este
ano recebe o lema Terra, tradição e liberdade: uma
história de vida.
O evento acontecerá de 10 a 11 de novembro
em Macapá. A finalidade é reunir gestores, técnicos
e professores que atuam em unidades escolares situadas em comunidades quilombolas ou que atendam
alunos oriundos dessas comunidades. O Amapá possui 126 comunidades quilombolas, que assim se autorreconhecem.
O evento, como bem descrevem os organizadores, possibilitará a troca de experiências de projetos
pedagógicos, desenvolvidos nas escolas quilombolas
que abordarem a identidade cultural, social e histórica
das comunidades remanescentes de quilombo. Além
disso, é esperada, também como resultado, a obtenção
de informações que permitam traçar um diagnóstico
preciso da estrutura física e pedagógica das escolas
que se encontram em áreas quilombolas.
Assim, estão sendo planejadas oficinas e sugestões de como trabalhar as relações étnico-raciais
nas escolas, além de instruções a respeito da importância de uma pedagogia específica, Sr. Presidente,
para as comunidades quilombolas, que valorize a cultura, a tradição, os saberes locais e o modo de vida
da comunidade.
Como eu disse, o Amapá possui 126 comunidades quilombolas autorreconhecidas, e sabe-se que elas
existem, na verdade, por todo o Brasil. Mas, quando
se fala ou quando se pensa em quilombo, a ideia nos
remete a um local isolado, formado por escravos negros fugidos. Se pedirem um exemplo, o Quilombo de
Palmares, com seu herói Zumbi, será certamente a
referência mais imediata.
Essa noção está sustentada pela história do período no qual houve escravidão no País e traz consigo a
ideia do negro rebelado, do negro escondido e isolado
do restante da população. Mas essa não é a situação
atual, quando já nos distanciamos em mais de 100
anos do fim do sistema escravocrata. Mesmo sob o
marco da tradição e pela força do contexto histórico,
já se reconhece hoje um novo aspecto, com comunidades quilombolas presentes e atuantes.
Inclusive, é bom destacar que, hoje, entre outras
coisas, as mulheres quilombolas já estão bastante informadas a respeito de direitos, como licença-maternidade e aposentadoria como trabalhadoras rurais. E
isso é muito bom.
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Eu, que fui Deputado Constituinte, posso bem
dizer que a questão quilombola entrou na agenda das
políticas públicas, principalmente com a Constituição
Federal de 1988, como resultado da mobilização do
movimento negro. O Senador Paulo Paim também foi
Constituinte, nosso colega, que hoje está presidindo
esta Casa já pela terceira legislatura como Senador
da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com muito orgulho, fui Constituinte junto com
V. Exª, mas como Senador, é a segunda. Como Deputado, foram quatro vezes.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– É a segunda. Seis mandatos aqui, no Legislativo;
aqui, no Congresso Nacional.
Eu tenho muito orgulho de ter sido seu colega
e de continuar sendo seu colega aqui, no Senado da
República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E eu também.
O SR. GEOVANI BORGES (Bloco/PMDB – AP)
– E está lá, Senador Paulo Paim, no art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”. Grande conquista! E hoje é aniversário da
Constituição: 5 de outubro.
Naturalmente, essa concretização do direito provocou, de início, um acalorado debate sobre o conceito de quilombo e de seus remanescentes, seguido de
definições sobre quem teria ou não o direito à propriedade da terra.
A Associação Brasileira de Antropologia foi extremamente útil na ocasião em que tentou orientar e
auxiliar a aplicação do art. 68, com a publicação de
trabalhos, pesquisas, dados.
A minha intenção, ao mencionar essa comunidade, é justamente parabenizar os organizadores desse
evento, previsto para acontecer em Macapá, no próximo mês de novembro, e saudar os integrantes desse
núcleo de educação ético- racional, cujo tema é: Terra,
tradição e liberdade: uma história de vida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta noite
do dia 5 de outubro de 2011; 23 anos após a promulgação da nossa Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Geovani Borges! Quero
me somar a V. Exª. Acho que somos muito poucos os
que foram Constituintes e que ainda estão no Congresso Nacional.
V. Exª, no dia de hoje, faz uma homenagem ao
povo quilombola tão abandonado! Com certeza, estão
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batendo palmas neste momento pelo seu pronunciamento.
Passo a palavra ao Líder Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Meu companheiro Paulo Paim, quero nesta noite dizer
da nossa alegria pela importante aprovação a que assistimos aqui, do nosso PLC nº 77, mas que traz uma
importante lógica de aperfeiçoamento para o Estatuto
da Micro e Pequena Empresa.
É importante lembrarmos isso aqui, Paulo Paim,
porque essa é uma luta empreendida nesta Casa há
muitos anos – e me refiro a esta Casa como Congresso
Nacional –, tendo a nossa participação como Deputados e, agora, aqui, como Senadores.
V. Exª, que também esteve durante muito tempo
na Câmara dos Deputados – e me recordo inclusive da
sua condução dos trabalhos à frente da Terceira Secretaria daquela Casa –, já era um batalhador contumaz,
firme, e esteve na luta principalmente para encontrar
soluções e caminhos que levassem ao verdadeiro
reconhecimento do papel da pequena, da micro, da
atividade hoje também consolidada, a atividade individual. No passado, até muito conhecida – passado bem
recente, Paulo Paim – como camelô, como ambulante,
como mascate, enfim, havia diversas denominações
ou até adjetivações para um dos importantes trabalhos
empreendidos neste País.
O projeto que hoje à tarde aprovamos, Paulo Paim
–, aliás, noite já –, estabelece um trâmite especial e
simplificado para o processo de abertura. Portanto,
há agilidade na abertura, no registro, na alteração e
na baixa do microempreendedor individual e, preferencialmente, na utilização de novas técnicas, na utilização da eletrônica, na utilização da informática, na
utilização de tecnologias, permitindo, assim, rapidez,
permitindo também uma resposta àqueles que buscam empreender.
No dia ontem, meu caro Presidente, na Bahia,
particularmente em Salvador, assistimos à abertura
da Feira do Empreendedor, capitaneada, dirigida pelo
nosso Sebrae, importante órgão estabelecido no nosso País que tem a tarefa hoje, inclusive, de gestar, de
acompanhar, de orientar o microempreendedor, a micro e a pequena empresa; que tem a tarefa, inclusive,
de acompanhar. Não basta só estimular a abertura de
micro e pequena empresa neste País. É necessário
aportar as diversas condições para a continuidade.
Por isso, quando a gente fala em agilidade e em
abertura, ao mesmo tempo em agilidade para a baixa dessas empresas, Paulo Paim, chama-me muito
a atenção e me preocupa o fato de que a gente não
deve tratar isso só do ponto de vista daquela questão:

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

“Abre; amanhã, fecha. A gente fecha rapidinho”. Por
isso, é importante essa tarefa, eu diria, no centro das
funções, principalmente de órgãos como o Sebrae ou
como estruturas públicas.
Aliás, Paulo Paim, aqui, no Congresso Nacional,
tramita um projeto para a criação do Ministério da Micro e da Pequena Empresa. Então, é fundamental que
a agilidade na abertura de empresas, da qual a gente tanto fala aqui, possa trazer um alento, um ânimo,
para que a gente tenha agilidade na apreciação dessa
matéria; e para que aprovemos a importante estrutura
ministerial que possa desenvolver esse trabalho. Não
é só tarefa do Sebrae, mas é tarefa também do Poder
Público promover o acompanhamento, discutir a questão das linhas de crédito, de financiamento, o apoio
para que essa atividade possa adentrar as esferas do
chamado mercado, inclusive de exportação.
Aqui, já aprovamos medidas que estimulam uma
relação do Estado com as micros e pequenas empresas na questão das compras. O Estado ainda é o
maior comprador.
Então, é importante certo nível de facilitação e
a oportunidade para que as micros e as pequenas
empresas possam disputar as licitações públicas e,
portanto, fornecer ao Estado; possam se habilitar para
uma relação comercial.
Estabelece também esse nosso projeto a permissão para baixa ou registro de microempresas e
empresas de pequeno porte inativas. É importante
isso para limpar o nome das figuras que, de certa
forma, tinham empresas e não podiam migrar para
outras atividades. Se estão inativas, vamos resolver
isso, agilizar, desburocratizar. O prazo estabelecido é
pelo menos um ano. Exige-se ainda que estejam em
débito com obrigações tributárias, previdenciárias ou
trabalhistas, sem que isso, obviamente, seja o estabelecimento de um perdão. Você agiliza a baixa. Não
exime a responsabilidade pessoal do titular ou do sócio
administrador da empresa.
Outra alteração também relevante diz respeito
àquela prevista no art. 2º do projeto, qual seja a correção
de limites de enquadramento como microempresa ou
como empresa de pequeno porte, que vigorará a partir
de 1º de janeiro de 2002. Pelo projeto, meu companheiro
Paulo Paim, passa a ser considerada micro e pequena empresa aquela que aufira a cada ano/calendário
a receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. O limite
de hoje é R$240 mil. Então, ampliamos esse escopo
exatamente para permitir que essa atividade possa,
cada vez mais, se enraizar neste nosso País afora.
Dessa forma, a empresa de pequeno porte passa
a ser aquela que perceba esse montante, ou seja, em
cada ano/calendário a receita bruta superior a R$360
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mil e igual e inferior a – e aí me refiro à empresa de
pequeno porte – R$3,6 milhões. Então nós temos uma
classificação da microempresa em um limite de R$360
mil, empresa de pequeno porte de R$360 mil a R$3,6.
E é importante destacar ainda, principalmente, a possibilidade do chamado limite adicional às empresas
exportadoras.
Ainda pelo projeto, as empresas exportadoras
poderão exceder os limites de enquadramento continuando a se beneficiar do Simples Nacional desde
que o excesso provenha de receitas decorrentes da
exportação de mercadorias. Ou seja, é um estímulo a
uma estruturação dessas pequenas e micro empresas
ou empresas de pequeno porte, no sentido de disputar
o mercado além das nossas fronteiras.
É fundamental, Paulo Paim, que o nosso BNDES,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica,
que são geralmente bancos que trabalham com uma
linha de benefícios e incentivos – no nosso caso, na
Bahia, na nossa agência de fomento, a Desenbahia
–, que essas instituições tenham oportunidade, cada
vez maior, nessa estrutura das agências de fomento
no Brasil e dos nossos bancos.
Na prática, a medida permite até dobrar o limite
de enquadramento de empresas de pequeno porte exportadoras. Portanto, o projeto prevê o limite de enquadramento do microempreendedor individual também,
que é outra medida fundamental, Paulo Paim, passa
de R$36 mil para R$60 mil. Aqui, outro dia, vi de forma
muito enfática e até apaixonada os dois Senadores do
Rio de Janeiro, Senador Dornelles e o Senador Lindbergh, festejando aqui a microempresa, ou seja, a
empresa individual. Portanto a gente ganha com isso,
Senador Lindbergh, a oportunidade dessas figuras que
tem, ao longo dos anos, se permitido utilizar a sua própria mão de obra, mas que não tinha a possibilidade
efetiva de fazer isso como pessoa jurídica. Portanto
esse é um elemento importante e, nesse particular, o
microempreendedor individual agora passa para um
limite de R$36 mil para R$60 mil.
Só para lembrar aqui aos nossos ouvintes que,
quando falávamos desse importante empreendimento,
muita gente colocava dúvida. Mas, além da facilidade
do acesso ao crédito, ele também traz uma vantagem
importantíssima que é a inclusão do microempreendedor individual na esfera dos benefícios da Previdência.
Nós até brincávamos, Paulo Paim, certa feita,
dialogando sobre isso, e eu dizia que o empreendedor
individual, ou seja, o microempreendedor – vou usar a
expressão: o camelô, o ambulante –, essas figuras não
podiam adoecer. Adoeceu, não fatura. Não tinham como
sequer recorrer à estrutura da Previdência para direito
ao chamado auxílio-doença. Então, mesmo doente, o
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camelô tem de botar no lombo sua mercadoria, correr
trecho e fazer seu faturamento. Agora, cadastrado,
ele pode, como beneficiário da Previdência, recorrer
a esses benefícios. E aí eu estou falando do auxílio-natalidade, a própria questão da aposentadoria, que
é importante, Paulo Paim.
Essa turma vivia de forma marginal, esquecida.
Hoje, meu caro Senador Paulo Paim, nós temos mais
de um milhão de microempreendedores individuais cadastrados no Brasil, o que é importante. Há uma meta
de se chegar ainda, no mês de outubro, a um milhão
e duzentos mil microempreendedores individuais, cadastrados na estrutura e, portanto, se disponibilizando a – e esta é a coisa importante – serem atores de
uma nova economia. De uma economia que, segundo
nossa Presidenta, precisa cada vez mais de um reforço interno para enfrentar a crise internacional. Assim
atravessamos a crise de 2008/2009 em um processo
de consumo, na geração de postos de trabalho – o
que é importante.
E aí vale destacar que a atualização das tabelas
no enquadramento do Simples, no que diz respeito à
alíquota dos impostos devidos a essa função, das receitas obtidas, é algo também fundamental nesse projeto,
como sendo uma espécie também de disponibilização
agora dessa esfera pública para o microempreendedor individual, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Portanto, a substituição dessas
tabelas irá promover um alívio na carga tributária da
microempresa e da empresa de pequeno porte em um
momento que se fala muito em desonerar.
Aqui nós já aprovamos também, Paulo Paim,
medidas provisórias que desoneram folha, que desoneram determinados setores da atividade produtiva.
É o correto! Nós até chegamos a discutir aqui que era
importante, inclusive, um percentual maior para a gente nivelar e, de repente, ter a oportunidade de fazer a
desoneração para todos os setores.
Nós assistimos à desoneração para o setor de
calçados, por exemplo, que é fundamental, uma área
importante, naquele momento até enfrentava uma dificuldade a mais, a questão do valor da moeda estrangeira, o dólar, ou seja, a desvalorização do real e as
suas dificuldades – refiro-me ao setor calçadista para
exportação – e desoneramos também o setor de software. Essa medida agora busca exatamente atender,
aliviar a carga tributária para micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte.
E aqui também nós aprovamos a redução da
contribuição do microempreendedor individual à Previdência, permitindo uma maior condição para que esse
microempreendedor possa contribuir com a Previdência
e, portanto, gozar dos seus benefícios.
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Enfim, não podemos deixar de registrar aqui a
importância da micro e pequena empresa em todos
os setores da atividade numa das questões que quero
considerar principal pilar da economia brasileira. Refiro-me aqui à geração de trabalho e, principalmente, à
consolidação da renda. Essa atividade tem apresentado cada vez mais um nível elevado de geração de
postos de trabalho.
Não me recordo qual Senador, mas muita gente
até dizia que a microempresa deixou de ser aquela
coisa familiar, em que, na realidade, mãe e filhos tocavam a empresa. A microempresa passou a oferecer
postos de trabalho, não qualquer coisa. As estatísticas
apontam hoje acima de 60% da mão de obra. Então,
é importante lembrar isso, porque as grandes empresas – nada contra as grandes empresas –, mas até
no aspecto da utilização de inovação tecnológica, as
grandes empresas tendem a trabalhar com processos
cada vez mais automatizados. Consequentemente,
uma grande redução de utilização de mãos de obra.
Na microempresa você tem essa proliferação, ou
essa diversificação, e essa multiplicação de atividades,
ainda que com um número pequeno de postos de trabalho, mas nós estamos falando agora de um universo
enorme, ou seja, alargando a base onde essas micro
e pequenas empresas vão atuar. Consequentemente, nós temos uma oportunidade de gerar muito mais
trabalho, gerando essa oportunidade para os nossos
companheiros no Brasil.
Portanto, há esse número infindável de estabelecimentos desconcentrados geograficamente. Essa é
uma questão importantíssima, meu caro Paulo Paim.
Nós assistimos a isso, talvez, lá no polo de Triunfo, no
Rio Grande do Sul, na Bahia, no polo de Camaçari.
Sempre há concentração da oferta de empregos na
região metropolitana. A atividade da micro e da pequena empresa desconcentra a economia, desconcentra
espacialmente e, efetivamente, vai contribuindo para o
desenvolvimento local, a geração de posto de trabalho
local, e isso vai sustentando economias em cada canto
deste nosso País. Portanto, é nessa desconcentração
que nós vamos tendo a geração de renda, contribuindo,
principalmente, para o desenvolvimento em diversas
regiões do País.
Então, quero falar da nossa alegria. A nossa
Feira do Empreendedor, no Centro de Convenções
de Salvador, acontece num bom momento. Nada que
eu possa dizer, minha cara Senadora Lídice da Mata,
ser uma mera coincidência. Afinal de contas, nós estamos exatamente na semana da micro e da pequena
empresa no Brasil. Eu conversei com alguns companheiros do Sebrae, com o executivo do Sebrae, nosso
companheiro Edival Passos, e a informação que co-

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lhi desses companheiros é que a feira que agora se
estabelece no Centro de Convenções, antes do seu
início, já tinha 30 mil empreendedores individuais inscritos. A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas
passem pela feira, para conhecer, para ver, para lidar
com essa experiência.
Portanto, esse foi um dia importantíssimo aqui no
Congresso Nacional: além da aprovação, o compromisso para que nós tenhamos oportunidade de discutir,
em outros projetos, talvez uma espécie de correção
daquilo que nos faltou aportar nesse projeto. Então, é
fundamental que façamos isso adiante, mas é fundamental que vibremos e comemoremos essa conquista importante no mundo do trabalho, para a micro e a
pequena empresa e para o empreendedor micro ou o
empreendedor individual, que é o termo mais correto,
neste dia de hoje.
Era isso que eu tinha a dizer, meu caro companheiro Paulo Paim. Deixo aqui, mais uma vez, meu
abraço a todos esses trabalhadores e trabalhadoras,
guerreiros dessa área.
E, no dia de amanhã, meu caro Senador Paulo
Paim, pela Comissão de Orçamento, eu, o Senador
Vital, o Senador Acir, com a presença do Relator do
Orçamento, Deputado Arlindo Chinaglia, estaremos
na cidade de Porto Velho na parte da manhã, ali em
Rondônia, e na parte da tarde na cidade de Rio Branco, no Acre, fazendo a discussão sobre o Orçamento
e o Plano Plurianual. Espero ainda, na noite de quinta-feira, já de volta a Brasília, poder retornar também ao
meu Estado a partir da sexta-feira.
Um grande abraço.
Era isso o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Walter Pinheiro,
pelo seu pronunciamento, fortalecendo a aprovação do
projeto das micro e pequenas empresas e, ao mesmo
tempo, fazendo um belíssimo trabalho na peça orçamentária.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Lindbergh Farias para o seu pronunciamento. Senador
Lindbergh Farias, PT do Rio de Janeiro.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Estou aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sim, pela ordem de inscrição: Lindbergh Farias, Paulo
Paim, Lídice da Mata e, depois, vem Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me pela ordem, Sr. Presidente, para dar uma
informação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É uma informação de
pesar para a humanidade, prezado Presidente Paulo
Paim, e a todos nós Senadores que temos a nossa
vida modificada inteiramente pelos aparelhos como
iPad, iPod, celulares, computadores. Um dos maiores
responsáveis pelo desenvolvimento de todos esses
aparelhos eletrônicos que utilizamos hoje, Steve Jobs,
faleceu agora há pouco. Então, todos os meios de comunicação estão nos informando a respeito.
Queria até registrar aqui a presença da professora e desembargadora Salete Maria Polita Maccalóz,
que estava me visitando quando assistimos juntos pela
televisão à notícia da morte de Steve Jobs.
Quero também registrar e homenagear a professora da Faculdade Nacional de Direito da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. O Senador Lindbergh Farias
a conhece muito bem, inclusive como Desembargadora
Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e
autora de O Poder Judiciário, os Meios de Comunicação e Opinião Pública e uma das potenciais pessoas
que poderão honrar novamente o Supremo Tribunal
Federal se, por acaso, a Presidenta Dilma Rousseff
indicar uma mulher para ali também equilibrar o Supremo Tribunal Federal, que, com a saída da Ministra
Ellen Gracie, agora só tem a Ministra Cármen Lúcia.
Mas eu quero aqui fazer uma recomendação a
todos que nos ouvem. Há um pronunciamento feito
por Steve Jobs em que ele fala da sua vida para os
graduandos da Universidade de Stanford, em 2005, e
que pode ser encontrado com facilidade no YouTube.
É algo maravilhoso em que ele recomenda a todos
aqueles que estavam se formando que pudessem fazer na vida aquilo que eles realmente amam, e muito,
porque aí vão fazer muito bem. Ele conta da sua saga
quando descobriu que teve câncer no pâncreas. Mas
ele se lembrou de algo que ouviu certa vez: que seria
importante você poder realizar as coisas como se fosse
o último dia da sua vida e que agíssemos assim todos
os dias. E ele mostrou como conseguiu enfrentar...
Foi descoberta uma cura para quem pudesse
fazer aquela cirurgia do câncer no pâncreas, que ele
realizou e teve a sua vida salva por inúmeros anos.
Isso foi em 2005. Agora, infelizmente, em 2011, o câncer novamente o atingiu de uma maneira tal... Mas ele
constitui-se num exemplo de vida para todos aqueles
que amam a ciência, amam a humanidade e descobrir
as boas coisas da vida.
Então, a nossa homenagem e o sentimento de
pesar de todos nós brasileiros por esse que foi presidente da Apple, depois saiu da Apple, para depois
voltar e torná-la uma das mais bem-sucedidas empresas de todo o mundo.
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Desculpem, Senador Lindbergh Farias e Senadora Lídice da Mata, mas avaliei que era importante
fazer esse registro em nome de todos nós Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência acata e soma-se ao seu pronunciamento. Se V. Exª encaminhar um voto de solidariedade
à família, enfim, aos fãs, com certeza, daremos a ele
um procedimento regimental, para que seja aprovado
e encaminhado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu farei de uma maneira ainda mais aprofundada, com
requerimento formal para a data de amanhã, completando aquilo que aqui falei agora.
Obrigado Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem Senador Eduardo Suplicy.
Senador Lindbergh Farias com a palavra.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero também, assim como
fez o Senador Suplicy, saudar essa grande mulher,
Desembargadora Salete Maccalóz, que está aqui no
plenário do Senado Federal.
Sr. Presidente, hoje é um dia... Confesso a V. Exª
que estou aqui exausto, são quase dez horas da noite e estamos aqui desde cedo. Como tem sido duro
esse debate sobre royalties,. Mas eu não quero aqui
falar só de royalties, é só para introduzir o debate da
federação. Hoje, inclusive, vivi, pela primeira vez neste Senado Federal, uma situação... Uma tentativa de
obstruir uma votação nesta sessão do Senado Federal.
Não conseguimos obter êxito, porque não queríamos
compactuar da tese de que é necessário limpar a pauta
para votar na semana do dia 29, às pressas, um projeto que está distante de um acordo sobre royalties.
É duro, porque eu sempre defendi muito esse
Governo da Presidenta Dilma e continuo defendendo
as linhas centrais desse Governo. Mas estou fazendo
uma opção aqui, Senador Paulo Paim, sobre, inclusive, o meu papel, o dever constitucional de um Senador
nesse debate federativo, que é defender o seu Estado
na federação. Mas confesso a V. Exª que estou nesse
debate não só porque sou Senador do Rio, e aqui fala
um paraibano, um nordestino que foi eleito pelo povo
do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro abraça todos –
você sabe que no Rio de Janeiro tem um milhão de
cearenses que vivem ali. E o Rio de Janeiro não tem
preconceitos, não tem bairrismo, tanto que elegeu,
nunca questionaram o fato de ser um nordestino, um
paraibano, como elegeu Leonel Brizola também num
outro momento da história...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Permite-me?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Claro!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só para somar. Amanhã eu recebo o título de
Cidadão do Rio de Janeiro!
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – E
eu estou indo para o Rio de Janeiro para a solenidade
na Câmara Municipal. Estou indo porque não perderia,
inclusive, de desfrutar de sua popularidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Nada disso. Eu apenas quis somar para mostrar que
não há nenhum tipo de discriminação mesmo.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – V.
Exª é muito querido, sabe disso, entre todos os trabalhadores, os aposentados e vai ter uma festa bonita.
Mas o Rio é isso. O Rio tem essa cara do Brasil,
é a cidade, o Estado onde todos se encontram.
Mas eu tive aqui hoje um dia duro, não foi um dia
fácil para mim, confesso.
Tenho sentido que esse debate está indo num
rumo errado. Não dá! E não quero tirar um centavo
de nenhum outro Estado. Temos até falado aqui para
os Estados não produtores que concordamos com o
ponto número um: os Estados não produtores merecem receber os recursos dos royalties agora, não só
no pré-sal. Mas pediríamos um debate sobre procurar
fontes alternativas, para colocarmos esses recursos
nas mãos dos Estados não produtores.
Mas eu falava que ia entrar no debate sobre a
Federação, Presidente Paulo Paim. Veja: não é só o
debate dos royalties. Estamos num debate intenso no
Senado Federal e na Câmara, mas o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucional o critério de distribuição do Fundo de Participação dos Estados (FPE)
e disse que o Congresso Nacional tem até o final de
2012 para apresentar uma nova legislação sobre o FPE
e que esse atual critério é inconstitucional.
Há muitas distorções. Falo o caso do Rio de Janeiro, mas, no Rio Grande do Sul, também há uma
distorção enorme.
E o que é está claro? Tenho falado sempre isto
aqui. Há gente que fala: “Ah, foi o Código Tributário
Nacional de 1966!”. Não! Quando foi feita a Lei Complementar nº 89, foi feito o rateio, e as alíquotas foram
feitas por critério político, que não obedece às bases
do Código Tributário Nacional de 1966; se o fizesse,
haveria outras divisões.
O Estado do Rio de Janeiro é o penúltimo, recebe
uma alíquota de 1,5%. A Bahia recebe uma alíquota
de 9%; o Maranhão, uma alíquota de 7,2%. O Estado do Rio perdeu também no debate da Constituinte,
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quanto ao ICMS na origem ou no destino, em relação
ao petróleo e à energia elétrica. Se, hoje, fosse ICMS
na origem, no caso do petróleo, teria havido R$8,5
bilhões a mais no ano passado. Foi por isso que o Ministro Nelson Jobim, inclusive, num voto no Supremo
Tribunal Federal, ao relatar a experiência dele como
Constituinte, disse que os royalties surgiram nesse
processo como uma compensação, quando esses
Estados perderam ICMS na origem.
Mas este é outro problema: ICMS. O PIB no Rio
de Janeiro é o segundo mais baixo no Brasil. A média
nacional é de 7,4%, e a nossa é de 5,4%.
Não quero alongar-me mais, porque falei que não
queria discutir royalties. Quero entrar na Federação.
E, quanto à receita corrente por PIB, a tudo que
arrecadamos no Rio, vemos que é o quarto pior desempenho nacional. Falo isso para dizer às pessoas
que nos escutam que não é correto achar que o Rio
está nadando em dinheiro, muito pelo contrário. Basta
olhar as imagens do Rio de Janeiro naquela luta pela
pacificação, os desafios que temos de enfrentar, como
contratar mais policiais para levar pacificação a todas
as comunidades. Sabe por que não estamos fazendo
tudo isto? Por problemas financeiros no Estado do Rio
de Janeiro, que tem de organizar a Copa, que tem de
organizar as Olimpíadas, porque essa é a cara do Brasil.
Então, o que queremos neste debate com os
Estados não produtores é fazer uma aliança com eles
e parar com essa história de um tentar tirar do outro.
E temos de convencer a Presidenta Dilma. Estou com
muita esperança na volta da Presidenta Dilma. O Governador Sérgio Cabral encontrou com Sua Excelência
aqui no sábado e falou do sentimento do Rio de Janeiro nessa crise toda, e a Presidenta Dilma ligou para
o Presidente José Sarney e pediu para cancelar essa
discussão pelo prazo de 20 dias. Ela vai voltar nesse
processo. E esperamos que ela lidere esse processo.
Há os royalties, o Fundo de Participação dos
Estados, mas temos outros problemas: há a discussão da guerra dos portos, o ICMS dos importados e
o tema que vou abordar aqui hoje, qual seja, a dívida
dos Estados. É algo absurdo o que vem acontecendo!
O Senado Federal é a Casa da Federação. Impressiona-me como os Senadores e as Senadoras, até
hoje, não deram um basta no sentido de reorganizar
esse problema fiscal dos Estados, que estão à míngua!
Não vamos brigar Estado contra Estado!
Por isso, Presidente Paulo Paim, tentei obstruir
hoje aqui. Penso que o verdadeiro debate tem de ser
o debate da Federação. E a Presidenta Dilma tem de
liderar esse debate e puxar todos estes debates para
a mesa de discussão: dívidas dos Estados, guerra dos
portos, royalties e Fundo de Participação dos Esta-
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dos. Se não fizermos isso, haverá uma Federação de
descontentes, com Estados se sentindo fragilizados,
aviltados.
No caso do Rio de Janeiro, quero citar outro dado:
em 2009, a União arrecadou, no Rio, R$115 bilhões de
transferências, incluindo os royalties, e voltaram R$14
bilhões. Dos R$115 bilhões, voltaram R$14 bilhões.
Isso não pode existir na Federação. Na Federação,
não pode haver vinte e quatro votos a três. Não pode
ser maioria contra minoria.
E pego meu pronunciamento neste ponto. A ideia
de Federação nasceu nos Estados Unidos da América logo após a independência do país da Inglaterra.
Os chamados pais fundadores da nação americana pensaram um estado fruto da união das nove
ex-colônias. Daí o nome Estados Unidos. A federação
é expressa na união dos Estados. No caso brasileiro,
as dezesseis províncias existentes durante o Império ganham autonomia a partir de 1889, tornando-se
Estados. A Constituição de 1891 contemplava vários
dos anseios federalistas de ilustres nomes, como Rui
Barbosa, iniciando-se o novo regime sob o nome de
Estados Unidos do Brasil.
Aliás, o Senador Aécio Neves, na semana passada, daqui desta tribuna, em seu último pronunciamento, lembrou que Rui Barbosa costumava dizer que era
republicano não por ser contra o Império, mas porque
o Império não era federalista.
A Federação pressupõe um pacto que equilibra
forças entre o poder central e os entes subnacionais,
os Estados. Não pode haver sobreposição de poderes. Para equilibrar as forças, a Constituição prevê um
tribunal da Federação, o STF, e a Casa Legislativa da
Federação, o Senado Federal.
Por isso, a principal tarefa do Senado é assegurar o pacto federativo. É isso que precisamos trazer
para este debate neste momento. E tenho feito vários
pronunciamentos aqui falando desse desequilíbrio federativo, principalmente no último período, com a reconcentração gigantesca de arrecadação nas mãos da
União, em detrimento de Estados e Municípios.
Trago os dados. Já os apresentei aqui, mas vou
repeti-los. Em 2008, a União ficou com 54% das receitas
arrecadadas. Isso depois das transferências, porque
arrecada mais. Os Estados, depois das transferências,
27%, e os Municípios, 19%. Para se ter uma ideia, no
projeto de Lei Orçamentária para 2012, há previsão
de arrecadação de R$ 984 bilhões, sendo R$ 391 bilhões de impostos e R$ 592 bilhões de contribuições.
A arrecadação de contribuições supera a de impostos
em R$ 201 bilhões. Por que isso? Porque as receitas
de contribuição não são divididas; ficam integralmente
com a União. Retirando-se a Cide, de que se divide
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alguma parte, as contribuições não são divididas entre
Estados e Municípios.
Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu, em termos reais, 25,9%, enquanto as transferências da União aos Estados e Municípios cresceram
apenas 15,3%. E houve a Lei Kandir, que fez com que
Estados e Municípios perdessem arrecadação.
Agora, a mudança do critério de concessão para
partilha extinguiu. Na concessão, há royalties e participação especial. Os royalties, no ano passado, somaram
menos de R$ 10 bilhões; participação especial, R$ 11
bilhões, ou seja, participação especial ainda é maior
do que royalties. No caso da partilha, acaba-se com
a participação especial, que era dividida entre União,
Estados e Municípios. Foi instituído o excedente em
óleo, integralmente apropriado pela União – isso para
não falar da receita com tributos do petróleo, com a
cadeia do petróleo.
No ano de 2010, R$ 21 bilhões de royalties e
participação especial; com os tributos, foram R$30 bilhões. Aqui, no caso, não vão ser arrecadados porque
a União tem imunidade tributária.
A Emenda nº 29 foi aprovada na Câmara. Ela
estabelece um bocado de condições para Estados e
Municípios. Para a União, não; para o Governo Federal, não.
E trago um dado aqui: antes da criação do SUS,
o Governo Federal contribuía com 75% de tudo aquilo que se investia na saúde; hoje, não alcança 45%.
Sr. Presidente, Paulo Paim, vou falar da dívida.
E digo que o debate da Federação está virando uma
causa e que tem me entusiasmado, porque estou vendo
aqui distorções sérias, não é só o debate dos royalties.
Isso começou pelo debate dos royalties.
Vejam o problema das dívidas, um dos principais
indicadores do desequilíbrio federativo.
Em 1997, como expressão daquele acordo político
e em decorrência da necessidade de ajuste fiscal trazida pelo Plano Real, o governo FHC editou a Medida
Provisória nº 1.560-8, que foi convertida na Lei n° 9.496,
de 11 de setembro de 1997. Essa lei permitiu à União,
no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e
ao Ajuste Fiscal dos Estados, renegociar as dívidas dos
Estados e do Distrito Federal. A adesão ao programa
deveria acontecer inicialmente até 31 de março de 1998,
mas, posteriormente, reabriu-se esse prazo até 2000.
Quais eram as bases dessa renegociação? Cada
Estado deveria celebrar um contrato com a União. Esse
contrato juntava diversas dívidas dos Estados para com
a União. Foram incluídas, entre outras, a dívida pública
mobiliária dos Estados e do Distrito Federal, as operações de crédito interno e externo, os empréstimos junto
à Caixa Econômica Federal, bem como outras dívidas
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cujo refinanciamento pela União tinha sido autorizado
pelo Senado Federal até 1999. Dizia também que a dívida consolidada poderia ser paga em até trinta anos.
Sobre os contratos de refinanciamento incidiam juros
de no mínimo 6% – hoje se cobra entre 6% e 9% – e
correção monetária calculada com base no IGP-DI.
Outro ponto. Como garantia, os contratos estabeleciam limite máximo de comprometimento da Receita
Líquida Real. Em alguns Estados, esse limite chegou
a 13% de comprometimento, como é o caso de São
Paulo e Rio de Janeiro, descontados mês a mês. Ou
seja, 13% da receita do Estado ficaram comprometidos
com o pagamento da dívida.
Essas bases contratuais, Presidente Paim, eram
adequadas à época. Estávamos superando o processo
inflacionário. Havia distorção nos índices de correção
de dívidas e no próprio sistema de juros que vigia no
País, tanto na esfera privada quanto na pública. Hoje
essas bases contratuais tornaram-se muito lesivas aos
Estados e Distrito Federal.
Naquela época, em 1997, sabe quanto era Taxa
Selic? De 38%. Com o real valorizado, o IGP–DI era
um índice atrativo, até porque sofria influência direta
das commodities.
Agora, veja bem, eu quero dar exemplo de como
isso está distorcido. Nós estamos em um momento do
mundo de queda de taxa de juros. Aqui a própria Presidenta Dilma Rousseff e o Banco Central começaram
uma trajetória de queda na taxa de juros. A Taxa Selic
está 12%. Pois bem, os Estados estão pagando de 6%
a 9%, que são os juros, mais IGP-DI. Sabe quanto foi o
IGP-DI do ano passado, pelo preço das commodities que
estavam altas? De 11,3%. Os Estados brasileiros estão
pagando entre 17,3% e 20,3%. Ou seja, Senador Paulo
Paim, o Tesouro está lucrando com essa dívida dos Estados. Se a Taxa Selic é 12%, o Tesouro está lucrando.
Eu dou um exemplo dessa distorção. Aqui eu fui
o relator do Programa de Sustentação do Investimento
do BNDES. Lembro que a União empresta recursos
ao BNDES à TJLP, que está a 6% ao ano, e cobra dos
Estados de 6% a 9%, mais IGP-DI. Ou seja, no ano
passado os Estados pagaram a sua dívida com a União
utilizando até 13% das suas receitas e com juros entre
17% e 20% incidindo sobre o saldo devedor.
De 2000 a 2010, apesar do pagamento de dezenas
de bilhões de reais, a dívida dos Estados e do Tesouro
Nacional saltou de R$ 179 bilhões para R$ 370 bilhões.
A dívida do Estado de Alagoas saltou de R$ 1,6 bilhão
para R$ 6,150 bilhões, um aumento de 270%, apesar
de todo mês estar pagando. Minas Gerais tinha uma dívida, em 1997, de R$ 17 bilhões e pagou R$ 18 bilhões.
Sabe em quanto está a dívida? Em R$55 bilhões.
O Estado do Rio Grande do Sul, seu Estado, em 2000,

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

era R$15 bilhões, agora R$37 bilhões. O Estado do Rio
de Janeiro – vou dar um exemplo –, paga amortização
mais juros e 3% da sua receita líquida real, e o montante não reduz. O Rio de Janeiro aumentou a dívida, em
2000, de R$23 bilhões para R$41 bilhões. Em 2010 ele
tirou do caixa RR$3, 5 bilhões; em 2011, R$4,1 bilhões.
Estou falando isso para dizer uma coisa: é hora
de o Senado Federal entrar nesse debate.
Chamo a atenção que os governadores do PT,
numa reunião que fizeram agora, os cinco governadores
– do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Distrito Federal,
Sergipe e Acre – defenderam que o Governo Federal
“reorganize o perfil da dívida dos Estados com a União,
para promover uma redução razoável dos repasses dos
juros e amortizações que são feitas mensalmente”.
O Governador da Bahia, Jaques Wagner, traduziu a sensação de todos: “Por que o Estado tem que
ser sacrificado a pagar mais do que todo o mercado
financeiro?”
A taxa Selic está em 12%!
Em entrevista ao Jornal do Comercio, o Governador do Rio Grande do Sul diz: “O perfil dessa dívida é
completamente injusto. Se permanecer com o cálculo
que está se torna impagável.”
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – A
dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto
o cálculo da correção.
Quase quinze anos depois, o Senado, como
Casa da federação, deve, Presidente Paulo Paim, reabrir essa discussão. Nós somos representantes dos
Estados. O momento de fazer é agora, quando estamos debatendo royalties, mudanças no critério do
FPE e FPM e reforma tributária. Temos que juntar essas questões para redesenharmos o pacto federativo
brasileiro; senão vamos enfrentar crise e crise e esse
debate federativo vai ser uma constante. Eu chamo a
atenção para isto: vai ser uma constante.
Na tentativa – e eu vou apressar para concluir –
de amenizar o problema do endividamento dos Estados, a CCJ da Câmara dos Deputados aprovou hoje
um projeto de lei do ex-Senador Osmar Dias, que altera o índice de atualização monetária dos contratos
de refinanciamento das dividas, os quais passariam a
ser IPCA. O IGP-DI registrou no acumulado dos doze
meses variação de 10,84% contra IPCA 6,51%.
A medida é importante, Sr. Presidente, mas considero insuficiente. Creio que é preciso refazer o pacto federativo brasileiro, permitindo a renegociação de
todas as dívidas.
Foi com esse objetivo que eu apresentei, ontem,
o Projeto de Lei nº 618, 2011, autorizando a União a
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refinanciar todas as dívidas dos Estados em novas
bases, de acordo com a realidade atual.
O que proponho? Vou ser breve:
Reabertura do prazo para refinanciamento para
até 31 de dezembro de 2012. Começar a abrir um
outro processo de refinanciamento por 30 anos. O refinanciamento de todas as dívidas de Estados e Distrito Federal contraídas até dezembro de 2010. Que
os Estados paguem à União o mesmo que o BNDES
paga quando empresta recursos do Tesouro. Ou seja,
substitua a taxa de juros de 6% mais IGPDI pela TJLP.
Volto a falar do BNDES: empresta recursos a empresas, cobrando de 4% a 8%. A União emite títulos
para capitalizar o BNDES, cobrando ao banco TJLP.
Além disso, redução do limite máximo de comprometimento da receita corrente líquida em no mínimo
dois pontos percentuais do limite fixado na renegociação anterior. Assim, o Estado, que havia se comprometido a pagar 10% da sua receita corrente líquida,
agora comprometerá no máximo 8%.
Eu quero dizer que esse é o ponto que pode dar
um alívio aos Estados, no momento. Não é só discutir a
taxa de juros no futuro. O comprometimento da receita
corrente líquida, no Rio de Janeiro está em 13 pontos.
Por esse aspecto do meu projeto, nós autorizamos o
governo a reduzir em até dois pontos. Isso pode aumentar a capacidade de investimentos dos Estados.
E, por fim, a reabertura do prazo de 30 anos para
pagamento da dívida. Com isso, tenho certeza de que
o estoque da dívida será diluído em um prazo maior.
Estou na última página, Sr. Presidente, e eu peço
desculpas à Senadora Lídice da Mata, e concluo lembrando que os Estados brasileiros padecem de um gravíssimo problema fiscal exatamente em um momento
que o Brasil precisa fazer investimentos.
E eu quero dizer uma coisa aqui: a União investe
cerca de 4% do seu orçamento. Sabe o que isso representa? Um terço dos investimentos governamentais do
Brasil. Estados investem aproximadamente 9%. Municípios investem 7,5%. Juntos, Estados e Municípios,
respondem por dois terços dos investimentos deste
País. Nosso projeto de lei busca aumentar a capacidade de investimento dos Estados.
Sr. Presidente, claro que temos que sensibilizar o
Governo dessa situação. O Ministro da Fazenda e a própria Presidenta Dilma, ciosos que são do pacto federativo
brasileiro, têm dado declarações no sentido de reabrir o
diálogo sobre a renegociação das dívidas dos Estados.
O Senado, como Casa da federação, os governadores e o Governo Federal devem sentar-se à Mesa para
produzir uma solução para esse problema. Temos certeza
de que a base dessa grande concertação nacional pode
ser ou esse projeto de lei que apresentei ou qualquer outro.
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Sr. Presidente Paulo Paim, tenho conversado com
muitos Senadores sobre isso e creio que cresce esse
sentimento aqui na Casa. É hora, em temas como esse,
do debate da federação, sem a divisão de oposição e
situação, mas da atuação como parlamentares, preocupados com os problemas do seu Estado.
Concluo, agora terminando verdadeiramente, fazendo essa última reflexão, até pela mudança. Aqui
existia uma correlação de forças entre situação e oposição muito apertada na legislatura passada. Hoje não há
isso. Isso tem que nos dar liberdade maior de agirmos
com independência, discutindo os problemas do nosso
Estado. E eu, sinceramente, acho que a discussão do
pacto federativo é uma das maiores contribuições que o
Senado Federal pode dar à nossa democracia brasileira.
Muito obrigado Sr. Presidente Paulo Paim, de quem
sou admirador. Estarei no Rio de Janeiro amanhã à noite, na Câmara Municipal, prestigiando V. Exª, que merece uma grande recepção do povo do Rio de Janeiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Lindbergh Farias,
pelo seu pronunciamento! Estaremos lá amanhã, com
certeza. Estaremos num debate na ABI, que fica em
frente à Câmara, sobre o Estatuto do Motorista, o fator
previdenciário, a questão das aposentadorias e o fim
do voto secreto. Depois, vamos para Câmara de Vereadores, para participarmos dessa atividade. Tenho a
certeza de que, com o mesmo brilho com que falou da
tribuna, V. Exª vai falar amanhã, para alegria de todos
nós. Parabéns a V. Exª!
Passo, de imediato, a palavra à Senadora Lídice da Mata, na certeza de que, depois de falar, ela
presidirá a sessão, para que eu possa fazer um breve
comunicado.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, não tive a oportunidade de falar na
sessão de hoje, mas não posso deixar de saudar hoje
a conquista que esta Casa viabilizou com a aprovação
do Simples Nacional, que amplia as possibilidades do
micro e do pequeno empresário no Brasil.
Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria de dar a
notícia de que, hoje, esteve no Senado e na Câmara
dos Deputados um grupo de mulheres representantes
dos organismos governamentais que tratam de políticas
para mulheres, organismos esses estaduais, e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres de todo o Brasil. Elas vieram aqui
para entregar uma carta ao Presidente do Senado e
ao Presidente da Câmara dos Deputados. Dirigiram-se
à Presidência da Comissão Mista de Orçamento, para
entregar uma posição, buscando o debate no Plano
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Plurianual e no Orçamento da União em relação aos
programas de enfrentamento à violência contra a mulher e de autonomia feminina.
Vou ler o texto da carta. Hoje, já conversei com o
relator do PPA, Senador Walter Pinheiro. Ficamos acertados de, na próxima semana, no dia 20, realizar uma
reunião com esse grupamento de mulheres, secretárias
dos organismos de gestão de políticas públicas para
as mulheres nos Estados, convidando as Deputadas
Federais e as Senadoras. Será uma audiência com o
Relator do PPA e com o Relator do Orçamento, para
que possamos incorporar essas reivindicações dos
segmentos que buscam fortalecer as políticas públicas
de inclusão da mulher em nosso País.
Nós, titulares dos organismos governamentais de políticas para mulheres estaduais
e gestoras do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de todo o
Brasil, consideramos que a implementação de
políticas públicas é fundamental para a melhoria das condições de vida de todas as brasileiras e brasileiros e para o desenvolvimento do
país. E a aplicação efetiva das políticas para
as mulheres só é possível mediante o fortalecimento da Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República e dos
organismos governamentais executores destas políticas em cada Estado, nos Municípios
e no Distrito Federal, Esse fortalecimento se
dará com a garantia de investimentos e com
uma gestão de qualidade em suas atividades.
Em outro parágrafo, elas se referem especialmente à questão da violência contra a mulher:
A violência contra a mulher é assustadora e crescente, e necessitamos de um maior
aporte de recursos orçamentários, para continuarmos lutando no enfrentamento dessa
violência em nossos Estados e Municípios,
com Sistemas Municipais de Políticas para
as Mulheres [...]
Na essência, o que estamos buscando com esse
documento, o que as mulheres buscam é o fortalecimento do orçamento das políticas públicas para as
mulheres, a manutenção dos programas distintos de
enfrentamento à violência contra a mulher e a autonomia feminina, visando a promover a equidade de
gênero e o crescimento do Brasil.
Falamos de violência contra a mulher, dessa
luta de feministas no Brasil inteiro, das Deputadas Federais, das Senadoras. Ao tempo em que vai sendo
apresentada essa discussão no Parlamento, os fatos
vão acontecendo, confirmando, na prática da vida, in-
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felizmente, o que insistimos em denunciar desta tribuna. Refiro-me à morte violenta de uma estudante, na
semana passada, em Brasília, que era ex-namorada
de um professor universitário, advogado. Ele perpetrou
esse ato de violência contra a mulher em um crime
premeditado. Ele se encontrou com ela com a intenção
de matar – ele estava armado – de maneira violenta e
cruel. Esta Casa não pode deixar de repudiar o ocorrido e de acompanhar as ações, para que possa haver
a punição adequada, a punição que esse caso exige.
Além dessa questão, Sr. Presidente, eu queria
registrar também um pronunciamento no Senado a
respeito de uma das obras mais importantes que a
Bahia recebeu do PAC. Essa obra foi orçada em R$4,5
milhões. Refiro-me à implantação da Ferrovia Oeste-Leste. Já tivemos a oportunidade de falar algumas
vezes aqui sobre essa Ferrovia, que corta a Bahia, na
direção oeste para leste, alcançando o mar, ligando o
Estado de Tocantins ao Estado da Bahia, e que tem
um potencial extraordinário para a nossa economia.
Com essa Ferrovia, há a possibilidade de fazermos
com que toda a produção mineral e também de grãos
do Estado da Bahia possa se dirigir ao mercado internacional, pelo Porto Sul, que também será criado.
O Porto Sul tem um modelo de gestão novo. Será
construído através de uma Parceria Público-Privada
(PPP). Na próxima semana, haverá uma audiência
pública no Estado, para que a implantação do Porto
possa avançar. O Porto Sul é indispensável para que
a Ferrovia exista. Essa Ferrovia tem a função de transporte de carga, de transporte da produção mineral e da
produção de grãos, que desembocará num porto que
será responsável pelo seu escoamento para todos os
cantos do Brasil e também pelo seu escoamento para
o âmbito internacional.
A escolha para a implantação do Porto Sul na
Ponta da Tulha, no Município de Ilhéus, baseou-se
em estudos detalhados, que apontaram o local como
o mais propício para a instalação de um novo porto
na região, tanto do ponto de vista da logística e da topografia, quanto de localização ambiental, permitindo
criar ao seu redor uma extensa área de preservação.
Durante a fase de estudos técnicos, seis possíveis locações foram avaliadas por técnicos especializados:
Campinho, em Maraú; Serra Grande; Ponta da Tulha;
Aritaguá; Distrito Industrial; Porto do Malhado e Olivença. A Ponta da Tulha foi a que se mostrou mais adequada para sediar o Porto Sul, o novo porto.
O Porto Sul trará consigo uma série de medidas
de preservação que terão um efeito bastante positivo
no ecossistema da região. Serão criadas zonas de
preservação, corredores ecológicos, APAs e parques
estaduais integrados e abertos à visitação. As medidas
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de preservação não se restringirão a um trabalho de
compensação ou pura e simplesmente de preservação.
Será um projeto que trará novas soluções para que o
meio ambiente, além de preservado, possa também
ser integrado a um processo de desenvolvimento sustentável e consciente.
O Governo da Bahia se compromete, de imediato, com três ações ambientais estratégicas: criação de
Unidade de Conservação e de Proteção Integral na
Lagoa Encantada, melhorias na APA da Lagoa Encantada e rio Almada e ampliação e regularização do
Parque Estadual da Serra do Conduru.
Na semana passada, no final do mês de setembro,
na verdade, houve, na Bahia, uma audiência pública da
Frente de Ferrovias. E lá, além da exposição do projeto
da Ferrovia Oeste-Leste, o Secretário de Planejamento, Zezéu Ribeiro, teve a oportunidade de mostrar um
novo projeto que, na verdade, integra, faz as ligações
indispensáveis para que essa Ferrovia Oeste-Leste, que
ligará o Estado de Tocantins ao Porto Sul, em Ilhéus,
na Bahia, atravessando todo nosso Estado, cortando
todo o Estado da Bahia, passe a ter uma ligação que
possa ir até o Pacífico, como foi pensado, inicialmente,
por nosso grande pensador e responsável pelo primeiro
projeto da Ferrovia, nosso querido Vasco Neto. Com
isso, integra-se essa Ferrovia a um projeto de ligação
de toda a América do Sul. Portanto, a Ferrovia deixa de
ser apenas – o que já é muito – uma ligação do centro do Brasil com a Bahia, podendo interligar-se com
outros pontos no sentido norte-sul. Mas que se possa,
acima de tudo, fazer também essa grande integração
da Bahia e do Brasil com a América do Sul através da
Ferrovia. Tudo isso deságua no Porto de Ilhéus, que
passará a ter uma importância maior ainda.
Faço este pronunciamento e gostaria que todo
ele fosse registrado, integralmente, nos Anais da Casa,
para chamar a atenção da importância do projeto do
Porto Sul, em Ilhéus, em Ponta da Tulha. O Governo
do Estado da Bahia tem trabalhado, de forma determinada, para viabilizar esse Porto como grande fonte e
como grande vetor de escoamento de nossa produção,
como interligação dos modais de transporte em nosso Estado, dando um sentido objetivo a esse grande
investimento do PAC no Estado da Bahia. E que, no
futuro – já estamos iniciando a luta hoje –, a Ferrovia
Oeste-Leste possa estar voltada para garantir trens de
passageiros, integrando todo o povo do nosso Estado
da Bahia e do Brasil ao Porto Sul, em Ilhéus!
Portanto, eu queria deixar esse registro aqui, ao
tempo em que também comunico que, hoje, o Senador Flexa Ribeiro, o Senador Walter Pinheiro e eu discutimos um texto, no sentido de corrigir as distorções
que levaram alguns a pensar que seria possível que
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caducassem as ZPEs de nossos Estados, do Estado
do Pará, do Estado de Tocantins, do Estado da Bahia
e do Estado do Maranhão, no caso também a ZPE de
Ilhéus. Para corrigir isso, na Medida Provisória nº 540,
ofertamos ao Relator na Câmara dos Deputados uma
proposta de texto, para que seja ser incluída a tempo,
para que possamos garantir a existência dessas ZPEs,
que são e serão importantes para economias dos nossos Estados e para a economia do Brasil.
Agradeço a atenção a V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a implantação da Ferrovia Oeste-leste, maior obra do PAC na Bahia, orçada em R$ 4,5
bilhões, só será viável com a construção do Porto Sul
que será uma peça fundamental no complexo logístico-produtivo na Região Sul do Estado. As duas obras se
integram ao novo Aeroporto Internacional de Ilhéus,
a área industrial nas imediações da BR-101, a Zona
de Processamento de Exportações (ZPE), também
na Região, e ao Gasoduto Sudeste-Nordeste (Gasene) formando um grande pólo gerador de riquezas e
desenvolvimento, não só para a Bahia, mas de importância estratégica para todo o país.
Três das grandes ferrovias que estão sendo construídas nesse momento – Ferrovia Norte-Sul, Transnordestina e Ferrovia Oeste/Leste – cortam o Nordeste,
e quando prontas levarão desenvolvimento acelerado
aos Estados dessa Região. A Oeste-leste, que se interligará com o Porto Sul, dinamizará o escoamento
da produção do estado da Bahia, servindo de ligação
com outros pólos do país através da conexão com a
Ferrovia Norte-Sul. Essa linha férrea ligará as cidades
de Ilhéus, Caetité e Barreiras a Figueirópolis, no estado do Tocantins, formando um corredor de transporte
que otimizará a operação do Porto de Ponta da Tulha
e ainda abrirá nova alternativa de logística para portos
no norte do país atendidos pela Ferrovia Norte-Sul e
Estrada de Ferro Carajás.
Esse novo moda! de transporte vai permitir a
redução de custos na movimentação de insumos e
produtos diversos, aumento da competitividade dos
produtos do agronegócio e a possibilidade de implantação de novos pólos agroindustriais e de exploração
de minérios, aproveitando sua conexão com a malha
ferroviária nacional.
A ferrovia Oeste-leste deverá gerar cerca de 30
mil empregos diretos e fomentar ainda mais o desenvolvimento agrícola da região oeste da Bahia, cuja previsão é de uma produção de 6,7 milhões de toneladas
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em 2015. Todo esse empreendimento só se justifica
com a construção do Porto Sul que terá grande calado,
permitindo a atracação de navios de alta capacidade
de carga. O projeto prevê que as operações de carga
e descarga do Porto sejam no sistema offshore, ocorrendo a cerca de três quilômetros da costa, de forma
segura e com o mínimo de impacto visual e ambiental.
A escolha para implantação do Porto Sul na Ponta
da Tulha baseou-se em estudos detalhados que apontaram o local como o mais propício para a instalação
de um novo porto na região, tanto do ponto de vista de
logística e topografia quanto de localização ambientai, permitindo criar ao seu redor uma extensa área de
preservação. Durante a fase de estudos técnicos, seis
possíveis locações foram avaliadas por técnicos especializados; Campinho (em Maraú), Serra Grande, Ponta
da Tuiha, Aritaguá, Distrito Industrial, Porto do Malhado e Olivença. A Ponta da Tuiha foi a que se mostrou
mais adequada para sediar o novo porto.
O Porto Sul trará consigo uma série de medidas
de preservação que terão um efeito bastante positivo
no ecossistema da região. Serão criadas zonas de
preservação, corredores ecológicos, APAs e parques
estaduais integrados e abertos à visitação. As medidas
de preservação não se restringirão a um trabalho de
compensação ou pura e simplesmente preservação.
Será um projeto que trará novas soluções para que o
meio ambiente, além de preservado, possa também ser
integrado a um processo de desenvolvimento sustentável e consciente. O governo da Bahia se compromete
de imediato com três ações ambientais estratégicas:
Criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na Lagoa Encantada; Melhorias na APA da Lagoa
Encantada e Rio Almada; e Ampliação e Regularização
do Parque Estadual da Serra do Conduru.
Está prevista ainda a criação de extensas áreas
de conservação e amortecimento ecológico ao redor do
empreendimento, livres das atuais pressões urbanas,
da especulação imobiliária e da exploração desordenada que hoje caracterizam a região. Por outro lado, é
bom lembrar que a inatividade socioeconômica pode
gerar exclusão e destruição ambiental. Caso o novo
porto não seja implantado na região, a área em foco
ficará sujeita a um processo de degradação por conta
de pressões urbanas desordenadas e ocupações irregulares e uma especulação imobiliária que beneficiará
a apenas alguns poucos.
Os custos estimados dos investimentos no Porto
Sul são de R$ 3 bilhões, devendo gerar mais de 10 mi!
empregos diretos e indiretos. Há também estudos que
indicam uma movimentação em torno de 40 milhões
de toneladas/ano no Porto, o que é compatível com as
exigências das grandes rotas internacionais. Além disso,
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estima-se ainda que serão gerados R$ 50 milhões em
ICMS, o que significa cinco vezes mais do que os R$
10 milhões arrecadados anualmente, hoje, em Ilhéus.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, essa obra é
de fundamental importância para a Bahia, para o população de meu Estado que terá no desenvolvimento
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econômico e, principalmente, na geração de empregos
um atalho para a sua prosperidade.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da Mata.
Convidaria V. Exª, se puder, para presidir, a fim
de que eu possa fazer meu pronunciamento. Tentarei
ser breve.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Lídice da Mata, que preside esta sessão agora, 22
horas e 24 minutos, faço meu pronunciamento nesta
noite porque, de fato, amanhã, eu me desloco para o
Rio de Janeiro. Participarei lá de três atividades. Tenho
um almoço com o movimento sindical daquele Estado;
em seguida, faremos um debate, na ABI, sobre o Estatuto do Motorista, sobre a questão da Previdência,
fator, aposentado, reajuste real dos aposentados, voto
secreto, desaposentadoria. Enfim, temas que tenho
tratado aqui no dia a dia.
Mas, Presidente, quero aqui fazer alguns registros.
O primeiro deles é que recebi, no meu gabinete,
líderes do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro. Eles demonstraram
toda sua indignação contra a resolução do Conselho
Nacional de Educação, chamado CNE nº 7, de 2010.
Cerca de aproximadamente seis mil pessoas,
entre profissionais e estudantes de educação física,
reunidos em assembleia no mês de setembro, manifestaram-se contra essa resolução.
Consideram que a Educação Física é componente
curricular obrigatório em toda a rede de ensino público
ou privada, inclusive na educação básica. A prática da
educação física tem sua importância reconhecida por
lei federal, está na LDB.
É notória e de conhecimento da sociedade, especialmente do Conselho Nacional de Educação, a
relevante importância do profissional de educação física para o desenvolvimento dos alunos da educação
fundamental.
A categoria dos profissionais de Educação Física
considera inconstitucional essa resolução, pois busca
subtrair, retirar, de forma violenta, o espaço dentro do
mercado de trabalho desses profissionais.
Outra questão a ser considerada é que o Brasil
vai sediar eventos grandiosos, como a Copa do Mundo
de 2014, as Olimpíadas de 2016 e, mais uma vez, nós
vamos precisar ter, de fato, esses profissionais atuando.
Há 13 anos, foi regulamentada a profissão, através de lei federal, de que eu tive a alegria, inclusive,
de ser relator, que define muito bem a área de atuação
dos profissionais de Educação Física.
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Por isso, é mais um motivo por que a categoria
apresenta, aqui, a sua indignação, pois, segundo essa
resolução, professores do ensino fundamental do 1º ao
5º ano terão permissão de ministrar aulas de Educação
Física, sendo que eles não possuem qualificação específica e nem registro profissional junto ao Conselho
Federal de Educação Física.
Fica, aqui, este documento, minha querida Presidenta Lídice da Mata, da área dos professores de
Educação Física.
Quero, também, fazer outro registro que se refere
aos ferroviários.
Srª Presidenta, fiz uma audiência pública com o
objetivo de discutir a situação dos ferroviários. Então,
trago à tribuna ponderações sobre a expectativa que
se criou entre os ferroviários, principalmente a respeito
do que nós estávamos cuidando naquela audiência: os
seus planos de saúde.
Estiveram na audiência lideranças da categoria
ferroviária, constituída de 80 mil trabalhadores ativos,
aposentados e pensionistas, juntamente com os diretores do serviço social das estradas de ferro, o ex-Deputado Federal Jorge Moura, os líderes da classe,
que demonstraram toda a sua preocupação, porque
se esse plano de saúde vier a falir – eles falaram principalmente do Sesef e do Transfer, dos beneficiários
mais idosos e que têm menos renda –, nós estaremos
numa situação de caos, prejudicando de forma direta mais de nove mil daqueles que nós chamamos de
família ferroviária.
Houve uma série de movimentos, buscaram-se
alternativas, mas, até o momento, nada foi feito de
concreto.
Por isso, nós vamos entregar a V. Exª este documento, em que o Plansfer pede que o Governo Federal
colabore na busca de uma alternativa para que esses
trabalhadores, aposentados e pensionistas, não fiquem
sem o seu plano de saúde.
Termino com a última página, dizendo:
Assim, apelo aos titulares do Ministério citados,
à nossa Presidenta Dilma, para que, com a sensibilidade social, viabilizem com toda urgência as providências necessárias para salvar o Plano de Saúde
dos Ferroviários.
Isso será um justo reconhecimento a uma categoria de trabalhadores que tanto contribuiu [...] para
o nosso País.
[Enfim, eles pedem]: vamos salvar o Sesef/Planssfer, antes que seja tarde!”
Por fim, consegui fazer, em cinco minutos, dois
registros. Este é mais carinhoso. Calculo que vá demorar cerca de oito minutos, minha querida Presidenta.
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Eu recebi de um colega meu de muitos e muitos
anos atrás uma correspondência que quero comentar
aqui na tribuna, até porque fiquei sabendo somente hoje
que o Freitinhas, um dirigente sindical que começou
sua carreira político-sindical junto comigo, veio a falecer na semana que passou de forma súbita.
Vou encaminhar, claro, um voto de pesar pelo
falecimento do Freitinhas. Mas, ao lembrar aqui o Freitinhas, lembro também essa correspondência que recebi de um velho amigo, chamado Aureliano Borges
Lima, que, nos velhos tempos, chamávamos somente
de Vacariano.
Ao receber essa mensagem, Srª Presidenta,
confesso que viajei no tempo e passei por lugares
tão queridos nas minhas longas caminhadas desde
estudante a presidente do sindicato de metalúrgicos
de Canoas, até vice-presidente e secretário-geral da
Central Única dos Trabalhadores.
E, aqui, o Vacariano fez com que eu me lembrasse
daquele bom tempo em que não víamos a meninada
somente brincando na Internet ou pegando jogos na
Internet. Naquele tempo, tínhamos o pião, a pandorga,
as bolas de meia, a troca de gibis ou mesmo de figurinhas. Lembrei-me nessa caminhada do meu primeiro emprego; lembrei-me do tempo em que eu vendia
vasos; do tempo em que eu trabalhava na venda de
quadros; lembrei-me da fábrica Atílio Bovo;
lembrei-me de onde eu amassava barro; lembrei-me do meu curso no Senai; lembrei-me do colégio em
que estudei, o Ginásio Noturno para Trabalhadores,
quando, com 16 anos, eu presidia o grêmio. Lembrei-me
do Colégio Estadual Santa Catarina, do qual também
fui presidente; lembrei-me da diretora da escola, Iró
Nabinger Chiaradia, que foi uma grande profissional,
trabalhou e transformou a escola estadual em uma
escola exemplar na área de educação.
O colégio ficava próximo ao campo em que eu
jogava, o campo do Gianella. A casa dos meus pais
ficava em frente ao outro campo em que eu também
jogava, o Campo do Cruzeiro.
Lembrei-me do Clube Gaúcho. Para a senhora,
que é da Bahia e que conhece bem a saga do povo
negro, o Clube Gaúcho era um clube no Rio Grande
do Sul que amparava, recebia a comunidade negra. E
o Vacariano, embora não negro, sempre me acompanhava nessas atividades.
Vacariano lembrou momentos bonitos das nossas
vidas. Mas, no fim – e por que faço essa introdução
–, claro que ele se lembrou lá das colônias, do trinta,
do quarenta, do sessenta – quem está ouvindo sabe
–, da represa; Lembrou-se dos parreirais; lembrou-se
da produção de vinho e do queijo; lembrou-se do leite
tomado lá no curral.
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Mas, no fundo, ele me pergunta o seguinte: “Meu
amigo, Senador Paim, eu tenho muito orgulho de ver
você hoje no Senado da República. Mas me permita que
eu lhe pergunte: por que os projetos tão importantes
para os trabalhadores não são aprovados nesta Casa?”
Ele faz essa retrospectiva da nossa caminhada.
Hoje, ele mora em Curitiba. Morou vinte anos em Caxias, e pergunta: “Por que, Senador? Por que os seus
colegas Parlamentares, no Congresso, não aprovam os
projetos de sua autoria, que são aquilo com que nós,
que estamos aqui na base, sonhamos e que esperamos?” Diz ele: “Por quê? Será que é por aquilo que
muitos dizem, que essa é a caminhada daqueles que
andam só?” Ele responde que não. Não é uma caminhada de quem caminha só, porque o povo caminha
junto com essas propostas.
Aí o Vacariano diz: “Por que, Senador, não é aprovado o fim do fator previdenciário, para que o cidadão
tenha direito de se aposentar? Por que não se aprova
o instituto da desaposentadoria, que é já assegurado ao servidor público? Por que não se acaba com o
tal de voto secreto?” Eles, lá embaixo, não entendem
como é que aqui, no Congresso, a gente ainda vota
secretamente.
Ele pergunta: “Por que o aposentado, que ganha
um pouquinho mais que o salário mínimo, não pode ter
direito a reajuste, enquanto que Executivo, Legislativo
e Judiciário têm direito à integralidade, à paridade, e
não têm fator?” E ele pergunta: por que não se aprova o
Fundep, por que não se aprova a redução de jornada?
Eu respondo a você, Vacariano, e eu sei que
não é somente para você. Estou respondendo para
milhões de brasileiros: você pode ter certeza, meu
amigo, que eu concordo com muita coisa que você
disse, mas pode crer que eu continuo fiel às minhas
raízes, ao nosso passado. Sei de onde vim e por que
estou aqui. Continuarei sempre a defender os interesses dos aposentados, dos trabalhadores e de todos
que são discriminados.
Podem crer: este registro é uma homenagem que
faço a toda uma geração dos meus amigos e de outros tantos que não conheci; é uma homenagem que
faço a todos os brasileiros, homens e mulheres, que
querem somente direitos iguais, oportunidades iguais;
que querem poder viver e envelhecer com dignidade.
Pode crer, meu amigo, Vacariano; podem crer,
milhões de brasileiros, que, repito, enquanto eu estiver aqui, vou continuar lutando sempre, porque essa
causa é uma causa de todos nós.
Convido todos os homens e mulheres de bem
deste País a estarem conosco e contigo, Vacariano,
representando milhões e milhões de brasileiros nessa cruzada nacional em defesa dos nossos direitos.
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Fico com uma frase que você disse na carta: “Não
perca a fé, meu Senador. Se Deus está conosco, quem
estará contra nós?”
Querida Senadora, termino. Peço que considere
meus três pronunciamentos na íntegra. Consegui fazê-los em 12 minutos. Economizamos oito.
Obrigado, Senadora Lídice da Mata.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, recebi em meu gabinete, por
parte do Sindicato dos Profissionais de Educação
Física do Rio de Janeiro, Ato de ‘Repúdio à Resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE
– n° 07 de 2010.
Cerca de aproximadamente6.000 pessoas, entre
Profissionais e Estudantes de Educação Física, reunidos em Assembléia no mês de setembro, manifestaram-se contra a Resolução CNE n° 7 de 2010.
Consideram que a Educação Física Escolar é
componente curricular obrigatório em toda a rede de ensino pública ou privada, inclusive na Educação Básica;
A prática da Educação Física tem sua importância reconhecida pela Lei Federal n° 9.394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
E que é de notório conhecimento da sociedade,
especialmente do Conselho Nacional de Educação
– CNE – a relevante importância do Profissional de
Educação Física no desenvolvimento dos alunos da
Educação Fundamental.
A categoria dos Profissionais de Educação Física
considera inconstitucional esta Resolução, pois busca
subtrair de forma violenta o espaço, dentro do mercado
de trabalho, destes profissionais.
Outra questão a ser considerada é que o Brasil
sediará eventos grandiosos como a Copa do Mundo
de 2014 e as Olimpíadas de 2016 e mais uma vez relevo a importância da atividade destes Profissionais.
Há treze anos foi regulamentada a Profissão através da Lei Federal 9.696/98 que define bem a área de
atuação dos Profissionais de Educação Física.
Mais um motivo para a categoria apresentar este
Ato de Repúdio, pois, segundo a Resolução CNE n°
7/2010, professores do ensino fundamental, do 1o ao
5o ano, têm permissão de ministrar aulas de Educação Física.
Sendo que eles não possuem qualificação específica e nem registro profissional junto ao Conselho
Federal de Educação Física – CONFEF.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na condição de Presidente da Subcomissão
Permanente em Defesa do Emprego e da Previdência
Social, tive a honra de requerer e dirigir a 4a Audiência
Pública do Ciclo de Debates em Defesa do Emprego
e da Previdência Social.
Trago a esta Tribuna ponderações e expectativas
da audiência que teve como tema “Trabalho decente
(saúde do trabalhador) – Ferroviários’’ e aconteceu no
dia 21 de junho passado.
Estiveram presentes a audiência as mais expressivas lideranças da categoria ferroviária, constituída de
cerca de 80 mil trabalhadores ativos, aposentados e
pensionistas de todo o País.
Juntamente com o Diretor Executivo do SESEF –
Serviço Social das Estradas de Ferro, o ex-Deputado
Federal Jorge Moura, os líderes de classe expuseram
a grave situação com que se defronta o SESEF, entidade paraestatal criada pela Lei n° 3.891, de 26 / 04/
1961, vinculada ao Ministério dos Transportes, que
mantém há mais de 20 anos o PLANSFER – Plano
de Saúde dos Ferroviários, sem fins lucrativos e sob
o regime de autogestão.
Inicialmente destinado os ferroviários em atividade, o Plano foi estendido em 2001 aos aposentados
e pensionistas, chegando a alcançar cerca de 43 mil
participantes e seus dependentes.
Era considerado um dos melhores planos de
saúde, com padrões de excelência no atendimento.
Infelizmente, porém, uma má administração
conduzida no período de junho de 2003 a novembro de 2008, gastou de forma desmedida a reserva
técnica em Notas do Tesouro Nacional – NTNs, com
valor de face de cerca de R$ 55 milhões, os quais,
com seu valor atualizado, alcançariam hoje cerca
de R$ 88 milhões.
Mais ainda existe um endividamento de mais de
R$ 42 milhões com os prestadores de serviços (hospitais, laboratórios, profissionais de saúde).
Essa deterioração financeira fez com que grande
parte dos prestadores de serviços rompessem seus
convênios com o PLANSFER, por falta de pagamento...
Com isso, os tradicionais padrões de qualidade
de atendimento decaíssem, gerando a evasão de participantes mais jovens e com padrões de renda mais
elevados, que buscaram outros planos do mercado.
Restaram com o SESEF / PLANSFER os beneficiários mais idosos e com menor renda mensal, sem
condições de migrar para outros planos, que praticam
mensalidades mais elevadas.
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Assim, os cerca de 9 mil remanescentes, dos
quais a maioria está nessa condição, tem no PLANSFER a única alternativa para a proteção de sua saúde.
Para buscar reverter essa situação perversa, o
Ministério dos Transportes, em 12 de novembro de
2008, recompôs o Conselho Deliberativo do SESEF e
designou seu novo Diretor Executivo, o ex-Deputado
Federal Jorge Moura, o qual já havia dirigido a entidade
por dois mandatos anteriores (no primeiro, criou ele o
PLANSFER e, no segundo, foi o responsável por sua
ampliação para aposentados e pensionistas).
A nova administração, que encontrou o SESEF
/ PLANSFER sob Direção Fiscal da ANS – Agência
Nacional de Saúde Suplementar, em conseqüência
do desequilíbrio econômico e financeiro já referido,
implantou uma gestão austera, procurou estancar o
processo de endividamento e lançou-se à luta para
salvar o Plano de Saúde, sob ameaça iminente de liquidação extrajudicial por parte da ANS.
Nessa luta, contou desde o início com o unânime
apoio das entidades de classe – Federações, Sindicatos e Associações de Aposentados e Pensionistas,
que consideram o SESEF / PLANSFER uma das mais
importantes e inalienáveis conquistas da categoria.
Graças a essa união de esforços, o Sr. Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o
Sr. Ministro de Estado dos Transportes concederam,
no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT – 2008 / 2009,
celebrado entre a FNTF– Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários e a VALEC, empresa vinculada
ao MT, um acréscimo mensal de R$ 60 para cada ferroviário ativo, aposentado e pensionista; uma parcela
mensal de R$ 55 do mesmo deveria ser repassado ao
SESEF, para aplicação no PLANSFER.
Infelizmente, porém, dificuldades regulamentares e burocráticas da Previdência Social impediram
que fosse descontada tal parcela dos cerca de 80 mil
aposentados e pensionistas.
Por força das normas do INSS, o desconto somente pode ser efetuado daqueles que o autorizem
expressa e individualmente.
Face à amplitude do universo de aposentados
e pensionistas e sua disseminação por todo o País,
bem como a incorporação do acréscimo à remuneração de cada qual, a obtenção da autorização individual foi frustrada.
Apenas pouco mais de 500 aposentados e pensionistas preencheram e assinaram o formulário de
autorização estabelecido pelo INSS, sem efeito retroativo. Com isso, a receita mensal proveniente do desconto ficou reduzida a uma parcela mínima, insuficiente
para o saneamento financeiro do SESEF/PLANSFER.
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Buscou-se, então, conseguir que o Governo Federal fizesse o aporte de recursos com base em Emendas Parlamentares às Medidas Provisórias n°s. 479,
487, 496 e 501.
Também essa tentativa não logrou êxito, uma vez
que as Emendas propostas foram abortadas antes de
sua submissão ao Plenário da Câmara dos Deputados.
Paralelamente, graças ao apoio de parlamentares e do então Secretário Executivo e atual Ministro
de Estado dos Transportes, Economista Paulo Sérgio
Passos, conseguiu-se que a ANS prorrogasse por mais
de uma vez a data por ela fixada para a alienação da
carteira do PLANSFER, o que levaria à liquidação extrajudicial do Plano. A última prorrogação concedida
pela referida Agência Reguladora está agora fixada
para 12 de outubro próximo.
Urge, portanto, uma solução imediata para o problema, sob pena de deixa r desamparada a saúde de
milhares de idosos e seus dependentes.
Além de gerar o desemprego de cerca de 250 trabalhadores que prestam serviços ao SESEF / PLANSFER.
A matéria está em trâmite no âmbito do Ministério dos Transportes, sendo objeto do Processo n°.
50000.018416/2011-13. Diversas reuniões foram já
realizadas na Casa Civil da Presidência da República, envolvendo além do MT os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, visando
buscar uma solução que evite a tragédia iminente, a
qual, se não for evitada, gerará graves conseqüências
sociais e políticas.
É preciso salientar, Srªs e Srs. Senadores, que,
feito o saneamento financeiro com o aporte dos necessários recursos por parte do Governo Federal, o
PLANSFER não apenas terá sua continuidade garantida
com autossustentarão, mas também será revitalizado,
Há um grande contingente de beneficiários que
dele se desligaram, mas que retornarão ao Plano, face
às vantagens competitivas que ele oferecerá para a
categoria.
Mais ainda, novos participantes serão conquistados no universo metroferroviário, como é o caso de
empregados das concessionárias, dos metrôs e da
indústria de material ferroviário, em crescente expansão no Brasil.
Pode-se afirmar, sem receio de erro, que o
PLANSFER não é o chamado “buraco sem fundo”;
pelo contrário, detém todas as condições para retornar
aos seus tradicionais padrões de qualidade de atendimento e será autosustentável, sem necessidade de
novos aportes por parte da União. Retomando dessa
forma a sua tradição de bom atendimento e de excelente qualidade sócio assistencial.
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Estamos falando de um custo mínimo para corrigir
um erro, de insuportável custo para as famílias de ferroviários – ativos, aposentados e pensionistas – ,cuja
maioria não tem condições de pagar outro plano (todos
mais caros do que o Plansfer) e que não tem qualquer
culpa pela dilapidação de recursos que eram seus.
Repito: está amplamente demonstrado que o plano é e poderá voltar a ser autofinanciável.
O Governo tem a oportunidade de demonstrar
mais uma vez sua permanente preocupação com os
problemas sociais, especialmente com a saúde e os
idosos e conta com meu apoio entusiástico.
Os ferroviários e seus familiares pedem socorro!!!
Assim, apelo aos titulares dos Ministérios citados e a nossa Presidenta Dilma Rousseff para que,
com sua sensibilidade social, viabilizem, com toda a
urgência, as providências necessárias para salvar o
Plano de Saúde dos Ferroviários. Isso será um justo
reconhecimento a uma categoria de trabalhadores que
tanto contribuiu e ainda contribui para a construção da
história do nosso povo e para o desenvolvimento do
nosso Povo.
Vamos, pois, salvar o SESEF /PLANSFER! Antes que seja tarde.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar correspondência que recebi de um velho amigo, Aureliano Borges de Lima, que
nós, nos velhos tempos, chamávamos de “Vacariano”.
Ao receber sua mensagem viajei no tempo. A minha mente passeou por lugares tão queridos prá mim.
Lembrei do jogo de bolita, do pião, das bolas de
meia, da troca de gibis e de figurinhas em frente ao cinema. Não tínhamos dinheiro para entrar e ver os filmes.
Lembrei das primeiras namoradas, dos primeiros bailes...
Lembrei do tempo em que eu vendia quadros e
do meu primeiro emprego, na fábrica de vasos Atílio
Bovo, onde eu amassava barro. Lembrei do SENAI.
Lembrei do colégio em que estudamos; o Ginásio Noturno para trabalhadores, em que eu dirigia o
Grêmio estudantil.
Lembrei do Colégio Estadual Santa Catarina,
no qual também fui Presidente do grêmio estudantil.
A diretora da escola era Iró Nabinger Chiaradia,
que trabalhou pesadamente durante anos, transformando a escola estadual em uma escola exemplar na
área educacional.
O colégio ficava próximo ao campo de futebol
do Gianela.
A casa dos meus pais ficava em frente ao Campo do Cruzeiro.
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Lembrei do clube que frequentava, “Clube Gaúcho”, que era, na verdade, o clube dos negros.
Meu amigo Vacariano foi um dos únicos “branquelos” (como ele diz) a ser recebido e muito bem
aceito no clube.
Vacariano lembrou bem; o clube Gaúcho era o
recanto preferido das pessoas.
Lembrei dos rios em que pescávamos, de nadarmos contra correnteza, de pularmos no trampolim
e da represa.
Nossa!!! ele me perguntou na correspondência
se eu lembro dos bolinhos fritos que a mãe dele fazia.
Eu adorava aqueles bolinhos. Vocês não tem idéia
de como eram gostosos!!! Eu ficava doido prá poder
experimentar aqueles bolinhos.
Lembrei também das greves, das passeatas contra a ditadura, da praça em que cantávamos músicas
de protesto ao som do bom tambor e do violão.
Mas, como vocês sabem, a vida vai seguindo seu
rumo. Eu e meu amigo Vacariano acabamos perdendo contato porque eu fui morar em Canoas. Coisas da
vida, Vacariano morou em Caxias por 20 anos e conta
que atualmente mora em Curitiba.
Ele fala do orgulho em me ver Senador e, como
amigo e cidadão, faz um questionamento.
Ele se pergunta o porquê da falta de apoio a projetos importantes que apresentei.
“Porque os seus colegas Parlamentares
no Congresso, não aprovam os projetos de sua
autoria, que são aquilo que nós, que somos
do povo, sonhamos???”
Vacariano conta que algumas pessoas
lhe dizem que essa é uma luta de um homem
só e que ele responde: “Não é não, porque ele
não está sozinho. O povo está ao seu lado.”
Mais especificamente ele se refere às propostas
em benefício dos trabalhadores e aposentados que
não tem sido reconhecidos em sua trajetória e que
são eternamente prejudicados...
Propostas como o fim do fator previdenciário, da
desaposentadoria, do fim do voto secreto, do aumento
real para aposentados e pensionistas, do Fundep, da
redução da jornada.
Meu bom amigo Vacariano, pode ter certeza que
concordo com tudo que você disse, concordo com tua
análise.
Mas, creia que continuo fiel as minhas raízes, ao
meu passado, de onde eu vim. E, por isto estou aqui,
defendendo os trabalhadores e aposentados e mais: vou
lutar sempre contra qualquer forma de discriminação.
Este registro é uma homenagem que faço prá
você, para todos os meus amigos, para todos os brasileiros, homens e mulheres que querem direitos iguais,
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oportunidades e querem poder envelhecer com dignidade.
Podes crer, repito, que enquanto eu estiver aqui,
vou seguir lutando pelos direitos dos trabalhadores, dos
aposentados brasileiros e de todos os discriminados.
Convido a todos os homens e mulheres de bem
deste País, a estarem comigo e contigo Vacariano
nesta cruzada nacional em defesa dos nossos direitos.
Não perca a fé. Se Deus está conosco, quem
estará contra nós?
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Quero associar-me às suas manifestações em
relação à defesa da Educação Física em nosso Estado e também a todas as outras manifestações que V.
Exª fez na noite de hoje, em defesa dos trabalhadores
brasileiros.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos
juntos. Lembro-me: antes, como Deputados Federais,
e, agora, também no Senado, com certeza absoluta.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER No 1.071, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 834, de 2011, da Senadora
Vanessa Grazziotin, que solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde a respeito do combate e diagnóstico preventivo
do câncer de mama.
Relator: Senador João Durval
I – Relatório
A Senadora Vanessa Grazziotin, com fundamento
no art. 50, da Constituição Federal, e nos arts. 215 e
216 do Regimento Interno do Senado Federal, encaminhou a esta Mesa o Requerimento no 834, de 2011.
Por meio do documento, a Senadora solicita informações ao Ministro de Estado da Saúde, nos seguintes termos (transcrição literal):
Tendo em vista a importância do combate e diagnóstico preventivo do câncer de mama, bem como do
atendimento de qualidade que garanta de forma eficaz
o direito à saúde, solicito as seguintes informações:
1. Se há previsão de investimentos, por parte
deste Ministério, aos estados da Federação para a
aquisição de mamógrafos. Caso positivo, especificar
os prazos e valores, por estados, bem como os valores
da contrapartida desses estados;
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2. No caso do estado do Amazonas, especificar
por municípios/Unidade Hospitalar.
3. Se há, por parte desse Ministério, levantamento
da situação dos mamógrafos localizados no estado do
Amazonas. Caso positivo, especificar por município/
Unidade Hospitalar.
Na justificação do requerimento, a Senadora lembra que as políticas públicas recentes estão voltadas
para a diminuição dos índices de mortalidade feminina pelo câncer de mama, salientando as informações
que apontam a concentração de mamógrafos apenas
na região Sudeste – o que prejudica a plena oferta do
exame de mamografia – e o não funcionamento de
25% dos mamógrafos do estado do Amazonas.
II – Análise
A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2o,
garante a esta Mesa do Senado Federal o direito de
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministro de Estado.
O Regimento Interno do Senado Federal (RISF),
em seu art. 216, I, especifica que esses pedidos serão
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto atinente à competência fiscalizadora desta Casa.
O inciso II do art. 216 do RISF enumera as
únicas razões para esta Mesa porventura indeferir
um requerimento de informações: a existência de
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade
a quem se dirige.
Por não detectarmos nenhuma das ocorrências
supramencionadas, avaliamos que a proposição obedece aos dispositivos constitucionais e regimentais
que disciplinam o envio de pedidos de informações
a autoridades do Poder Executivo, bem como ao
disposto no Ato da Mesa do Senado Federal no 1,
de 2001.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento no 834, de 2011.
Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 1.072, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.021, de 2011, do Senador Alvaro Dias, que solicita informações
ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, sobre
os convênios e contratos de repasses de
recursos firmados entre o Ministério e outras entidades públicas ou privadas, bem
como sobre a nomeação de assessores
naquela Pasta.
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III – Voto
Do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação do Requerimento n° 1.021, de 2011.
Sala da Comissão,

Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
PARECER Nº 1.072, DE 201

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Requerimento n° 1.021, de 2011, de autoria do Senador
Álvaro Dias, que solicita informações ao Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com
fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, sobre os convênios e contratos
de repasses de recursos firmados entre o Ministério e
outras entidades públicas ou privadas, bem como sobre
a nomeação de assessores naquela Pasta.
O pedido é justificado pela necessidade de se
dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre
um possível conflito de interesses na celebração de
convênios e contratos entre o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e outras entidades.

Relator: Senador João Vicente Claudino

II – Análise

I- Relatório

O Requerimento n° 1.021, de 2011, atende aos
requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, uma vez que se encontra dirigido à autoridade ministerial competente, refere-se a matéria
atinente à competência fiscalizadora do Senado Federal e não contém tema vedado por aquele diploma
legal e nem sujeito a outras restrições.
De acordo com o referido Ato, compete à Mesa
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.
Assim, a proposição encontra-se de acordo com
os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo.

Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Requerimento n° 1.021, de 201.1, de autoria do Senador
Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com
fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, sobre os convênios e contratos
de repasses de recursos firmados entre o Ministério e
outras entidades públicas ou privadas, bem como sobre
a nomeação de assessores naquela Pasta.
O pedido é justificado pela necessidade de se
dirimir quaisquer dúvidas que possam existir sobre
um possível conflito de interesses na celebração de
convênios e contratos entre o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e outras entidades.

Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.021. de 2011, do Senador Alvaro Dias, que solicita informações
ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento
no art. 50, § 2°, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, sobre
os convênios e contratos de repasses de
recursos firmados entre o Ministério e outras entidades públicas ou privadas, bem
como sobre a nomeação de assessores
naquela Pasta.
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II – Análise
O Requerimento n° 1.021, de 2011, atende aos
requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa
n° 1, de 2001, urna vez que se encontra dirigido à autoridade ministerial competente, refere-se a matéria
atinente à competência fiscalizadora do Senado Federal e não contém tema vedado por aquele diploma
legal e nem sujeito a outras restrições.
De acordo com o referido Ato, compete à Mesa
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.
Assim, a proposição encontra-se de acordo com
os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo.
III – Voto
Do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação Requerimento n° 1.021, de 2011.
Sala da Comissão.

PARECER Nº 1.073, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.022, de 2011, do Senador
Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com fundamento no art. 50,
§ 2°, da Constituição Federal, combinado
com o ad. 216, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, sobre o sistema
de segurança interno daquele Ministério.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I-Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento n° 1.022, de 2011, de autoria do Senador Alvaro Dias, que solicita informações ao Ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com fundamento no art. 50, § 2° da Constituição Fede-
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ral, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, sobre o sistema de segurança interno daquele Ministério.
São requeridas as seguintes informações:
1. Cópia das gravações do circuito interno de TV
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
realizadas em 2011, inclusive aquelas referentes ao
acesso ao gabinete do Ministro;
2. Cópia da agenda oficial do Sr. Ministro, com
os registros de encontros e atividades realizadas no
Ministério, em 2011;
3. Cópia do(s) controle(s) de acesso de veículos
à garagem privativa do Ministério referente(s) ao ano
de 2011.
O pedido é justificado pela necessidade de se
constatar se o lobista Júlio Fróes realmente freqüentava e exercia algum tipo de atividade profissional dentro
da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
II – Análise
O Requerimento n° 1.022, de 2011 aos requisitos
de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa n° 1, de
2001, uma vez que se encontra dirigido à autoridade
ministerial competente, refere-se a matéria atinente à
competência fiscalizadora do Senado Federal e não
contém tema vedado por aquele diploma legal e nem
sujeito a outras restrições.
De acordo com o referido Ato, compete à Mesa
Diretora a decisão sobre seu deferimento, a partir de
relatório oferecido pelo respectivo relator da matéria.
Assim, a proposição encontra-se em conformidade com os dispositivos constitucionais e regimentais
que regem os pedidos de informações a autoridades
do Poder Executivo.
III – Voto
Do exposto, manifesto-me favoravelmente à aprovação do Requerimento n° 1.022, de 2011.
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 1.074, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.027, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.027, de 2011, de autoria da Comissão de Serviços
de Infraestrutura, com o esteio do artigo 49, inciso X
e 50, § 2°, ambos da Constituição Federal e do artigo
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a
qual postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia sobre “o cronograma de leilões
do setor elétrico que vencerão a partir de 2014, bem
como a consequente publicidade do mesmo junto aos
agentes do mercado”.
II – Análise
O Requerimento n° 1.027, de 2011, de autoria da
Comissão de Serviços de Infraestrutura, nos termos do
artigo 49, inciso X e 50, § 2°, ambos da Constituição
Federal e do artigo 216, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, cuida em solicitar seja ouvido o Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre “o
cronograma de leilões do setor elétrico que vencerão
a partir de 2014, bem como a consequente publicidade
do mesmo junto aos agentes do mercado”.
O respeitado Colegiado justifica o pedido, primeiramente, na competência que possui para fiscalizar os
atos do Executivo e depois acrescenta “que a energia
elétrica é insumo estratégico e fundamental para a
competitividade da produção nacional e, ao mesmo
tempo, serviço de primeira necessidade à população”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para o exercício
pleno da competência constitucional e regimental da
Comissão postulante, e, em especial, para o interesse
da população brasileira como um todo.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.027, de 2011, de autoria da Comissão
de Serviços de Infraestrutura.
Sala da Comissão,

PARECER Nº 1.075, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.028, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.028, de 2011, de autoria da Comissão de Assuntos
Econômicos, com o esteio dos artigos 49, inciso X, e
50, § 2°, ambos da Constituição Federal e do artigo
216, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a
qual postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia sobre “o cronograma de leilões
do setor elétrico que vencerão a partir de 2014, bem
como a consequente publicidade do mesmo junto aos
agentes do mercado”.
II – Análise
O Requerimento n° 1.028, de 2011, de autoria da
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos dos
artigos 49, inciso X, e 50, § 2°, ambos da Constituição
Federal, e do artigo 216, I, do Regimento Interno do
Senado Federal, cuida em solicitar seja ouvido o Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia sobre “o
cronograma de leilões do setor elétrico que vencerão
a partir de 2014, bem como a consequente publicidade
do mesmo junto aos agentes do mercado”.
O respeitado Colegiado justifica o pedido, primeiramente, na competência que possui para fiscalizar os
atos do Executivo e depois acrescenta “que a energia
elétrica é insumo estratégico e fundamental para a
competitividade da produção nacional e, ao mesmo
tempo, serviço de primeira necessidade à população”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
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ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para o exercício
pleno da competência constitucional e regimental da
Comissão postulante, e, em especial, para o interesse
da população brasileira como um todo.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.028, de 2011, de autoria da Comissão
de Assuntos Econômicos.
Sala da Comissão,
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4. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos técnicos responsáveis pela instalação e
ampliação da banda larga no Estado do Amazonas
impedindo que os prazos inicialmente planejados para
a região não sejam cumpridos?
5. Quais são os municípios do interior do Amazonas que terão maior dificuldade de receber a banda
larga, em virtude de aspectos estruturais?
6. Há possibilidade de o PNBL atingir todos os
municípios do Amazonas? Em caso afirmativo, quais
são os prazos para tanto?
7. Há verba pública prevista para ser destinada à
implantação do PNBL no Estado do Amazonas? Qual
o seu montante?
A presente matéria vem à apreciação e decisão
deste Colegiado em razão do que dispõe o art. 215,
inciso I, alínea a, do Regimento Interno, segundo o qual
os requerimentos de informação a Ministro de Estado
dependem de decisão da Mesa do Senado.
II – Análise

PARECER N° 1.076, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.039, de 2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita informações ao Ministro de Estado das Comunicações sobre as ações de implementação
do Plano Nacional de Banda Larga relativas
ao Estado do Amazonas.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
Vem à consideração desta Mesa o Requerimento n° 1.039, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que solicita, com base no § 2° do art.
50 da Constituição Federal, e no art. 216, inciso I, do
Regimento Interno dessa Casa, o encaminhamento
das seguintes questões ao Ministro de Estado das
Comunicações:
1. Quais são os estados da Federação que apresentam maiores índices de implantação do sistema de
rede banda larga?
2. Quais foram os principais fatores que se mostraram determinantes para facilitar a instalação da
banda larga em tais estados?
3. Esse Ministério tem algum planejamento, voltado mais especificamente para o Amazonas, no sentido de priorizar a ampliação da rede banda larga na
região visto que o estado tem índice abaixo da média
nacional para o previsto no PNBL?

O Requerimento n° 1.039, de 2011, atende a
todos os requisitos constitucionais, particularmente
aqueles inscritos no § 2° do art. 50 de nossa Carta
Política, o qual confere à Mesa do Senado Federal
a competência para encaminhar pedidos de informação a Ministros de Estado ou demais titulares
de órgãos diretamente subordinados à Presidência
da República.
A proposição em análise, conforme exposto em
sua justificativa, apresenta-se como instrumento para
concretização da competência constitucionalmente
atribuída ao Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, seja diretamente
ou por qualquer de suas Casas, consubstanciando,
dessa forma, o comando inscrito no inciso X do art.
49 da Carta Cidadã.
Complementarmente, o Requerimento n° 1.039,
de 2011, apresenta-se em conformidade com as disposições do Ato da Mesa do Senado Federal n° 1, de
2001, que regula a tramitação dos requerimentos de
informação. Verifica-se, assim, a regimentalidade da
proposição.
Do ponto de vista do mérito da iniciativa, entendemos que o detalhamento das ações do Plano Nacional
de Banda Larga (PNBL), cujo principal objetivo é massificar o acesso a serviços de conexão à internet em
alta velocidade em todo o País, é imprescindível para
que os senadores possam avaliar seu impacto em cada
Estado. No caso em tela, de posse das informações
encaminhadas pelo Ministério, poderá a Senadora autora do requerimento analisar com maior propriedade
a eficácia do PNBL para o Estado do Amazonas.
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III – Voto
À luz do exposto, voto favoravelmente à aprovação do Requerimento n° 1.039, de 2011.
Sala de Reuniões,
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região amazônica continue sendo rota de exportação de
entorpecentes para a Europa e demais países”.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito justificando que “o tráfico de drogas
na região amazônica, em especial no Estado do Amazonas, é um dos principais fatores de risco à segurança
nacional, vez que esta atividade ilícita se utiliza das
fronteiras do Brasil com outros países produtores de
entorpecentes e da dificuldade que se tem para fiscalizar essas áreas extensas para transportar a droga e
exportá-la para países europeus”.
III – Voto

PARECER N° 1.077, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.041, de 2011.

O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a serem dadas mostram-se relevantes para os interesses
da atuação parlamentar da respeitada Senadora do
Amazonas, e não só isso, tanto ainda para o grande
interesse brasileiro de combate às drogas e, principalmente, na preservação de vidas humanas.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.041, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.

Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.041, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo
50 da Constituição Federal e dos artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja
ouvido o Senhor Ministro de Estado da Justiça sobre
o efetivo da Polícia Federal “nas regiões fronteiriças
brasileiras”, especificando por estado, quantidade de
vagas disponíveis para o cargo de policial federal, em
particular para o Estado do Amazonas “e se existe algum programa de combate imediato para evitar que a
região amazônica continue sendo rota de exportação
de entorpecentes para a Europa e demais países”.
II – Análise
O Requerimento n° 1.041, de 2011, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo 50
da Constituição Federal, c/c os artigos 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de pedido de
informações ao Senhor Ministro de Estado da Justiça
sobre o efetivo da Polícia Federal “nas regiões fronteiriças brasileiras”, especificando por estado, quantidade
de vagas disponíveis para o cargo de policial federal,
em particular para o Estado do Amazonas “e se existe
algum programa de combate imediato para evitar que a

PARECER N° 1.078, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.042, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.042, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo
50 da Constituição Federal e dos artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja
ouvido o Senhor Ministro de Estado dos Transportes
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se “há levantamento oficial da quantidade de embarcações que trafegam nos rios da região Norte, número de
fiscais que atuam na região, previsão do aumento do
efetivo de fiscais, se há previsão de uma fiscalização,
tendo em vista o aumento de acidentes ocorridos nos
rios da Amazônia e se existem projetos para melhorar
a sinalização das rotas de navegação da região Norte”.
II – Análise
O Requerimento n° 1.042, de 2011, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do artigo 50
da Constituição Federal, c/c os artigos 215 e 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, cuida de pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado dos
Transportes, se “há levantamento oficial da quantidade
de embarcações que trafegam nos rios da região Norte, número de fiscais que atuam na região, previsão do
aumento do efetivo de fiscais, se há previsão de uma
fiscalização, tendo em vista o aumento de acidentes
ocorridos nos rios da Amazônia, e se existem projetos
para melhorar a sinalização das rotas de navegação
da região Norte”.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito justificando que “o transporte fluvial
na região amazônica é de extrema importância para a
população ribeirinha como um todo, pois necessitam
desse tipo de transporte para escoar sua produção,
bem como se deslocar entre as comunidades locais”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para os interesses da atuação parlamentar da respeitada Senadora
do Amazonas, em especial por cuidar do transporte
fluvial neste estado do Norte, um dos principais meios
de locomoção naquela parte do País.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.042, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
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PARECER Nº 1.079, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento n° 1.047, de 2011, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que requer,
nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de Estado da
Defesa relativas a voos do avião particular
de prefixo PR-AJT.
Relatora: Senadora Marta Suplicy
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento n° 1.047, de 2011, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que solicita informações
ao Ministro de Estado da Defesa sobre as origens e
destinos dos voos realizados, desde 2009, pelo avião
King Air de prefixo PR-AJT, bem como os horários de
partida e de chegada desses voos e os nomes dos
passageiros e tripulantes em cada um deles.
Segundo a justificação da matéria, 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.
Assim, ainda segundo o autor, 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.
II – Análise
O requerimento de informações é, indiscutivelmente, um dos mais importantes e poderosos instrumentos previstos pela Carta Magna para permitir que
o Poder Legislativo se desincumba de sua competência fiscalizadora.
De outra parte, não há dúvida de que se inclui
entre as responsabilidades do Congresso Nacional
a de acompanhar o comportamento das autoridades
do Poder Executivo, quando atuam nessa qualidade.
Observe-se também que a vigente Lei Maior buscou, de um lado, assegurar a todos e aos parlamentares
em particular, na sua qualidade de representantes do
povo, o direito de obterem informações do Poder Público. Esse direito, entretanto, como garantia do Estado
democrático de direito e contra o totalitarismo, foi temperado com a elevação do direito à privacidade como
um princípio constitucional, no inciso X do art. 5° da
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Carta, que estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.
Conforme deliberou o Excelso Pretório, no Habeas Corpus n° 84.758, relatado pelo ilustre Ministro
Celso de Mello, a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por
seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra de
sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento
de busca generalizada e de devassa indiscriminada
da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, ao
Estado, em desconformidade com os postulados que
informam o regime democrático, o poder absoluto de
vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilosos alheios.
III – Voto
Do exposto, observado o constante na análise
supra, manifestamo-nos pelo deferimento do Requerimento n° 1.047, de 2011.

PARECER Nº 1.080, DE 2011
Da MESA DO SENADO FEDERAL, sobre o Requerimento n° 1.056, de 2011, do
Senador Aloysio Nunes Ferreira que Requer,
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I,
do Regimento Interno do Senado Federal,
informações ao Ministro-Chefe da Secretaria
de Aviação Civil da Presidência da República
relativas a voos do avião particular de prefixo
PR-AJT.
RELATORA: Senadora MARTA SUPLICY
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o Requerimento n° 1.056, de 2011, de autoria Do Senador
ALOYSIO NUNES FERREIRA, que solicita informações
ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República sobre as origens e
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destinos dos voos realizados, desde 2009, pelo avião
King Air de prefixo PR-AJT, bem como os horários de
partida e de chegada desses voos e os nomes dos
passageiros e tripulantes em cada um deles.
Segundo a justificação da matéria, 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.
Assim, ainda segundo o autor, 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.
II – Análise
O requerimento de informações é, indiscutivelmente, um dos mais importantes e poderosos instrumentos previstos pela Carta Magna para permitir que
o Poder Legislativo se desincumba de sua competência fiscalizadora.
De outra parte, não há dúvida de que se
inclui entre as responsabilidades do Congresso
Nacional a de acompanhar o comportamento das
autoridades do Poder Executivo, quando atuam
nessa qualidade.
Observe-se também que a vigente Lei Maior buscou, de um lado, assegurar a todos e aos parlamentares em particular, na sua qualidade de representantes
do povo, o direito de obterem informações do Poder
Público. Esse direito, entretanto, como garantia do Estado Democrático de Direito e contra o totalitarismo,
foi temperado com a elevação do direito à privacidade
como um princípio constitucional, no inciso X do art. 5º
da Carta, que estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.
Conforme deliberou o Excelso Pretório, no Habeas Corpus n° 84.758, relatado pelo ilustre Ministro
CELSO DE MELLO, a quebra de sigilo não pode ser
manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou
por seus agentes. É que, se assim não fosse, a quebra
de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada e de devassa indiscriminada
da esfera de intimidade das pessoas, o que daria, ao
Estado, em desconformidade com os postulados que
informam o regime democrático, o poder absoluto de
vasculhar, sem quaisquer limitações, registros sigilosos alheios.
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III – Voto
Do exposto, observado o constante na análise
supra, manifestamo-nos pelo deferimento do Requerimento n° 1.056, de 2011.
Sala da Mesa do Senado Federal,
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total da renúncia fiscal, o número de trabalhadores
de cada empresa e dados gerais sobre a produção e
valor da renúncia fiscal.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente
da edição da Lei n° 10.176, de 2001, o prazo do beneficio fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019,
acarretando prejuízos incalculáveis à ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens de informática
para outras regiões do País.”
III – Voto

PARECER N° 1.081, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.070, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I Relatório
Trata o presente processo do Requerimento n°
1.070, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo 50, § 2°, da Constituição Federal e do artigo 216,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, postula
seja ouvido o Senhor Ministro de Estado da Fazenda para informar quais empresas instaladas no País
que utilizam os benefícios tributários na produção de
bens de informática, quais os produtos fabricados e
respectivos quantitativos, nome das instituições de
pesquisas públicas e privadas que recebem recursos
decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o
total da renúncia fiscal, o número de trabalhadores
de cada empresa e dados gerais sobre a produção e
valor da renúncia fiscal.
II – Análise
O Requerimento n° 1.070, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo
50, § 2°, da Constituição Federal c/c o artigo 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal cuida de pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado da
Fazenda para informar quais empresas instaladas no
País que utilizam os benefícios tributários na produção
de bens de informática, quais os produtos fabricados
e respectivos quantitativos, nome das instituições de
pesquisas públicas e privadas que recebem recursos
decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o

O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para os interesses da atuação parlamentar da respeitada Senadora
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis impactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a
ilustre Senadora argumenta.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 1.070, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL
LEI N° 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001.
Altera a Lei nº 8.248, de 23 de outubro
de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro
de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação
....................................................................................
Art. 11. Para os bens de informática e automação
produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia
– ADA, e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– ADENE, o benefício da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de que trata a Lei nº 8.248,
de 23 de outubro de 1991, deverá observar os seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei n° 11.077, de 2004)
I – redução de 95% (noventa e cinco por cento) do imposto devido, de 1° de janeiro de 2004 até
31 de dezembro de 2014 (Redação dada pela Lei n°
11.077, de 2004)
II – redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1° de janeiro até 31 de dezembro de
2015; e (Redação dada pela Lei n° 11.077, de 2004)
III – redução de 85% (oitenta e cinco por cento)
do imposto devido, de 1° de janeiro de 2016 até 31
de dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação
dada pela Lei n° 11.077, de 2004)
....................................................................................
Brasília, 11 de janeiro de 2001; 180ª da Independência e 113ª da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Alcides Lopes Tapias – Ronaldo Mota Sardenberg.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12-1-2001.

PARECER No 1.082, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento no 1.071, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
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das instituições de pesquisas públicas e privadas que
recebem recursos decorrentes dos incentivos da Lei
de Informática, o total da renúncia fiscal, o número de
trabalhadores de cada empresa e dados gerais sobre
a produção e valor da renúncia fiscal.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente
da edição da Lei no 10.176, de 2001, o prazo do beneficio fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019,
acarretando prejuízos incalculáveis a ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens de informática
para outras regiões do País”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para os interesses da atuação parlamentar da respeitada Senadora
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis impactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a
ilustre Senadora argumenta.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento no 1.071, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão,

I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento no
1.071, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo
50, § 2o, da Constituição Federal e do artigo 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja ouvido o Senhor Ministro de Estado de Ciência e Tecnologia
para informar quais empresas instaladas no País que
utilizam os benefícios tributários na produção de bens
de informática, quais os produtos fabricados e respectivos quantitativos, nome das instituições de pesquisas
públicas e privadas que recebem recursos decorrentes
dos incentivos da Lei de Informática, o total da renúncia
fiscal, o número de trabalhadores de cada empresa e
dados gerais sobre a produção e valor da renúncia fiscal.
II – Análise
O Requerimento no 1.071, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin nos termos do artigo 50, § 2o, da Constituição Federal c/c o artigo 216,
I, do Regimento Interno do Senado Federal cuida de
pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado
de Ciência e Tecnologia para informar quais empresas
instaladas no País que utilizam os benefícios tributários na produção de bens de informática, quais os
produtos fabricados e respectivos quantitativos, nome

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL
LEI No 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001.
Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro
de 1991, a Lei no 8.387, de 30 de dezembro
de 1991, e o Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação.
....................................................................................
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Art. 11. Para Os bens de informática e automação
produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de
influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – ADA e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, a benefício da redução do Imposto
sabre Produtos Industrializados – IPI, de que trata a
Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, deverá observar as seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.077. de 2004)
I – redução de 95% (noventa e cinco por cento)
do imposto devido, de 1o de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2014; (Redação dada pela Lei no11.077.
de 2004)
II – redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de
2015; e (Redação dada pela Lei no 11.077, de 2004)
III – redução de 85% (oitenta e cinco por cento)
do imposto devido, de 1o de janeiro de 2016 até 31
de dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação
dada pela Lei no 11.077, de 2004)
PARECER Nº 1.083, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.072, de 2011.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
Trata o presente processo do Requerimento nº
1.072, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, no qual Sua Excelência, com o esteio do artigo
50, § 2º, da Constituição Federal e do artigo 216, I, do
Regimento Interno do Senado Federal, postula seja
ouvido o Senhor Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para informar quais
empresas instaladas no País utilizam os benefícios tributários na produção de bens de informática, quais os
produtos fabricados e respectivos quantitativos, nome
das instituições de pesquisas públicas e privadas que
recebem recursos decorrentes dos incentivos da Lei
de Informática, o total da renúncia fiscal, o número de
trabalhadores de cada empresa e dados gerais sobre
a produção e valor da renúncia fiscal.
II – Análise
O Requerimento nº 1.072, de 2011, de autoria
da Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição Federal, c/c o artigo 216,
I, do Regimento Interno do Senado Federal, cuida de
pedido de informações ao Senhor Ministro de Estado
de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
para informar quais empresas instaladas no País utilizam os benefícios tributários na produção de bens de
informática, quais os produtos fabricados e respecti-
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vos quantitativos, nome das instituições de pesquisas
públicas e privadas que recebem recursos decorrentes dos incentivos da Lei de Informática, o total da
renúncia fiscal, o número de trabalhadores de cada
empresa e dados gerais sobre a produção e valor da
renúncia fiscal.
Sua Excelência a Senadora Vanessa Grazziotin
embasa seu pleito justificando que “com a prorrogação
da vigência do prazo da Lei de Informática, decorrente
da edição da Lei nº 10.176, de 2001, o prazo do benefício fiscal para o setor de TI foi estendido até 2019,
acarretando prejuízos incalculáveis à ZFM, visto o claro deslocamento da produção de bens de informática
para outras regiões do País”.
III – Voto
O Requerimento vem devidamente fundamentado e as razões que o justificam estão conforme o
ordenamento jurídico, além do que as respostas a
serem dadas mostram-se relevantes para os interesses da atuação parlamentar da respeitada Senadora
do Amazonas, em especial quanto aos possíveis impactos sobre a Zona Franca de Manaus, conforme a
ilustre Senadora argumenta.
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento nº 1.072, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão,

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL
LEI Nº 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001
Altera a Lei nº 8.248, de 3 de outubro
de 1991, a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro
de 1991, e o Decreto-Lei nº 288, de 28 de
fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de tecnologia da informação.
....................................................................................
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Art. 11. Para os bens de informática e automação
produzidos na região Centro-Oeste e nas regiões de
influência da Agência de Desenvolvimento da Amazônia
– ADA, e da Agência de Desenvolvimento do Nordeste
– ADENE, o benefício da redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, de que trata a Lei nº
8.248, de 23 de outubro de 1991, deverá observar os
seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei nº
11.077, de 2004)
I – redução de 95% (noventa e cinco por cento)
do imposto devido, de 1º de janeiro de 2004 até 31
de dezembro de 2014; (Redação dada pela Lei nº
11.077, de 2004)
II – redução de 90% (noventa por cento) do imposto devido, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de
2015; e (Redação dada pela Lei nº 11.077, de 2004)
III – redução de 85% (oitenta e cinco por cento)
do imposto devido, de 1º de janeiro de 2016 até 31 de
dezembro de 2019, quando será extinto. (Redação
dada pela Lei nº 11.077, de 2004)
PARECER Nº 1.084, DE 2011
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uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo. Portanto, o Congresso Nacional tem o dever constitucional
de acompanhar as decisões do Ministério e cobrar das
autoridades medidas que não prejudiquem o desenvolvimento do País e os contribuintes brasileiros.
Preocupado com o possível desperdício de dinheiro público na construção de navios petroleiros, o
Senador deseja saber qual a estratégia da Petrobras
para assegurar que novos navios possam ser construídos em território nacional com economia e eficiência.
Em conclusão, consideramos que o Requerimento encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos de informações
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, também, às exigências do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
III – Voto
Do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento de n° 1.075, de 2011.

Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informações n° 1.075,
de 2011, que requer que sejam solicitadas
ao Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia informações sobre o investimento da Petrobras na construção de navios
petroleiros.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
O Senador Álvaro Dias, com base no art. 50,
§ 2°, da Constituição Federal e nos termos dos arts.
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informações n° 1.075, de 2011, dirigido ao Exmº Sr. Ministro
de Estado de Minas e Energia, no qual indaga sobre
o investimento da Petrobras na construção de navios
petroleiros.
O Requerimento pede esclarecimentos sobre
a construção do navio petroleiro João Cândido,
objeto de artigo na Revista Veja, e que pode ter
importado em desperdício de dinheiro público. O
Senador deseja conhecer as falhas no projeto e na
construção e pergunta por que não houve licitação
para a escolha das empresas que participariam da
construção.
II – Análise
A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X,
atribui ao Congresso Nacional a competência exclusiva
de fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer

PARECER Nº 1.085 DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre
o Requerimento de Informações nº 1.102,
de 2011, que requer que sejam solicitadas
as Senhor Ministro de Estado de minas e
Energia informações sobre a 11ª Rodada
de Licitações de Petróleo e Gás Natural.
Relator: Senador JOÃO VJCENTU CLA JDINO
I – Relatório
A Senhora Vanessa Grazziotin, com base no art,
50, § 2º, da Constituição Federal e nos termos dos arts.
215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal.
encaminhou a esta Mesa o Requerimento de Informações nº 1.102, de 2011, dirigido ao Exmo. Sr. Ministro
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de Estado de Minas e energia, no qual indaga sobre o
prazo previsto pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Bicombustíveis (ANP) para a realização da
11ª Rodada de Licitações de Petróleo e Gás Natural.
O Requerimento pede as razões para os recorrentes atrasos na realização da 11ª Rodada de Licitação
e também pergunta sobre a expectativa da ANP em
relação aos investimentos que serão feitos no setor e
ao acréscimo na produção de petróleo e gás.
Diante do enorme impacto que a exploração de
petróleo e Gás tem para todo o país; a Senadora deseja saber razão de tantos adiamentos na implantação
da nova etapa de exploração.
II – Analise
A Constituição Federal, no seu art. 49, inciso X.
atribui ao Congresso Nacional a competência já exclusiva de fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer uma de suas Casas, os atos do Poder Executivo
incluídos os da administração indireta. Portanto o Congresso Nacional tem o dever constitucional de acompanhar as decisões da ANP e cobrar das autoridades
medidas que não prejudiquem os entes da Federação.
O questionamento em relação as decisões da
ANP é particularmente necessário par causa de seu
impacto no desenvolvimento econômico e social do
País e, não menos importante, nas receitas futuras
dos Estados.
Em conclusão, consideramos que o Requerimento encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais que regem os pedidos escritos de informações
a Ministros de Estado. O Requerimento atende, também, as exigências do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal.
III – Voto
Do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento de n° 1102, de 2011.
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PARECER Nº 1.086, DE 2011
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 1.107, de 2011, do Senador
Paulo Bauer, relativo à solicitação de informações ao Ministro de Estado da Educação
sobre os mecanismos atualmente utilizados para contratação de docentes para as
instituições de ensino superior público e
respectivas escolas de aplicação.
Relator: Senador João Ribeiro
I – Relatório
O Senador Paulo Bauer, com base no § 2° do art.
50 da Constituição Federal e no inciso I do art. 216 do
Regimento Interno do Senado Federal, requer o encaminhamento, pela Mesa do Senado Federal, do pedido
de informações ao Ministro de Estado da Educação,
sobre matérias afeitas às universidades federais e suas
escolas de aplicação.
II – Análise
O requerimento em questão obedece ao disposto
no § 2° do art. 50 da Constituição Federal, que confere
prerrogativa a esta Casa para solicitar pedidos escritos
de informação a Ministros de Estado.
Observa, igualmente, o critério de admissibilidade
inscrito no art. 216, incisos I e II, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). Consoante as normas
regimentais, os requerimentos de informação serão
admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto
submetido à apreciação do Senado ou atinente a sua
competência fiscalizadora e não poderão conter pedido
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a quem se dirige.
Com o atual processo de expansão das instituições
de ensino superior públicas, torna-se relevante a contratação de docentes para seu efetivo funcionamento.
Sabemos que a universidade se vale do mecanismo de
contratação de professores substitutos por períodos de
tempo determinado, o que produz certa instabilidade no
meio acadêmico, inclusive com repercussões jurídicas.
A contratação provisória impede que esses professores
tenham dedicação exclusiva à universidade ou às suas
escolas de aplicação, quando existentes.
A contratação temporária por excepcional interesse
público é um meio de suprir deficiências momentâneas
de pessoal, sem que se utilize, na sua plenitude, a via
do concurso público. A Constituição Federal de 1988,
no art. 37, IX, é explícita ao afirmar que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado
para atender a necessidade temporária dê excepcional
interesse público”. A Lei n° 8.745, de 9 de dezembro
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de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, considera, no art. 2°,
VI, que tal necessidade alcança a admissão de professores substitutos.
No entanto, a contratação de professores temporários para as universidades públicas somente se justificaria em condições de calamidade pública e outras
situações semelhadas. Nas universidades, o que parece
faltar é uma política consistente e planejada de contratação pelo concurso público, capaz de acabar de vez
com o anacronismo dos professores substitutos, que, de
exceção, passaram a ser regra em muitas instituições.
Embora reconhecendo a existência de determinações mais recentes para a contratação de professores
substitutos, é fundamental que o Ministério da Educação,
em vistas do planejamento exigido para a implantação
de novos campi e instituições e, considerando a necessidade de contratações para todas as universidades
públicas, também planeje e ofereça o concurso público
para docentes do ensino superior.
As perguntas formuladas no Requerimento n°
1.107, de 2011; certamente ampliarão o entendimento
sobre o assunto e o conhecimento acerca do atual estado da questão.
III – Voto
À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento n° 1.107, de 2011.
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração;
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
....................................................................................
LEI N°8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2° Considera-se necessidade temporária de
excepcional interesse público:
....................................................................................
IV– admissão de professor substituto e professor visitante;
....................................................................................
Brasília, 9 de dezembro de 1993, 172° da Independência e 105° da República. – ITAMAR FRANCO
– Romildo Canhim – Arnaldo Leite Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
DO SENADO FEDERAL
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,

A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – A Presidência comunica ao Plenário que
a Mesa do Senado Federal, em sua 11ª Reunião realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, deliberou
sobre as seguintes matérias:
– Pelo deferimento dos Requerimentos nº 834, 1.021,
1.022, 1.027, 1.028, 1.039, 1.041, 1.042, 1.047,
1.056, 1.070, 1.071, 1.072, 1.075, 1.102, 1.107,
de 2011, nos termos de seus relatórios;
– Pela aprovação do Requerimento nº 1.154, de 2011,
que solicita tramitação conjunta da Proposta de
Emenda à Constituição nº 68, de 2011, com as
Propostas de Emenda à Constituição nº 2 e 5, de
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2011, que já tramitam em conjunto. As matérias
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) –Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. nº 59/11-GLDEM
Brasília, 5 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 81, do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a substituição
da Senadora Kátia Abreu pelo Senador Clovis Fecury,
como titular, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres, Líder do Democratas no Senado Federal – José
Agripino – Jayme Campos –Maria do Carmo Alves.
OF. Nº 060/11-GLDEM
Brasília, 5 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indicamos o Senhor
Clovis Fecury, para ocupar, como titular, a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH
no lugar do Senador Demóstenes Torres.
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Na condição de suplente, indicamos o Senador
Clovis Fecury para ocupar, as seguintes comissões:
Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE no
lugar do Senador Jayme Campos; Comissão de Assuntos Econômicos – CAE no lugar da Senadora Maria
do Carmo Alves; Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – CRA no lugar do Senador Demóstenes Torres; e Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE no lugar do Senador Demóstenes Torres.
Atenciosamente, – Senador Demóstenes Torres,
Líder do Democratas no Senado Federal.
Ofício nº 126/2011 – GLDBAG
Brasília, 06 de outubro de 2011
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir
Gurgacz como membro suplente de Comissão de Ciência, Tecnologia Inovação, Comunicação e Informática de Ciência – CCT, em substituição ao senador
Cristovam Buarque em vaga destinada ao Bloco de
Apoio do Governo.
Senador Humberto Costa, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Façam-se as substituições solicitadas.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 627, DE 2011
Dispõe sobre o serviço de guarda de
valores e objetos em cofres bancários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O serviço de guarda de valores e objetos
em cofre bancário será constituído por meio de um
contrato de locação.
§ 1° O contrato previsto no caput será acompanhado de uma declaração que especifique todos os
valores e objetos guardados nos cofres bancários.
§ 2° As informações prestadas de acordo com o
§ 1° estarão protegidas pelo sigilo bancário.
Art. 2º Será obrigatória a contratação pelo locatário de um seguro para os valores e objetos guardados
em cofres bancários.
§ 1° O seguro previsto no caput cobrirá os valores
descriminados conforme o art. 1° desta Lei.
§ 2° Para objetos de valor não calculável, as partes contratantes do serviço de cofre bancário definirão
um valor monetário para efeitos do seguro.
§ 3° A instituição seguradora pagará indenização
ao contratante do serviço de cofre bancário em caso
de perdas por qualquer motivo dos valores e objetos
guardados e discriminados.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O serviço de guarda de valores e objetos em
cofres bancários gera muitas dúvidas e disputas judiciais devido à falta de uma regulamentação específica.
Além de possibilitar o esconderijo de objetos e valores
obtidos de maneira ilícita.
A principal dificuldade dos usuários deste tipo de
serviço é obter a indenização pela instituição financeira
dos valores depositados quando há perdas devido a
assaltos ou qualquer outro motivo. Isso ocorre porque
os valores e objetos guardados são mantidos em sigilo, de forma que, em caso de extravio, há dificuldades
de se comprovar quais eram os valores efetivamente
depositados.
Para evitar todos esses problemas e tornar mais
transparente o serviço de guarda de valores e objetos
em cofres bancários, propomos disposição legal de que
esse serviço será oferecido por meio de um contrato
de locação e de que o contrato será acompanhado de
uma declaração especificando os valores e objetos
guardados. As informações contidas nesta declaração
estarão protegidas pelo sigilo bancário.
Além disso, será obrigatória a contratação de
um seguro que indenizará o cliente bancário em caso
de perda por qualquer motivo dos bens guardados e
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declarados. Dessa forma, o usuário estará protegido
em caso de qualquer problema e o custo do serviço de
guarda de valores pelo banco será mais transparente:
uma tarifa pela locação do cofre e mais o prêmio de
seguro para cobrir eventual perda dos valores e objetos depositados.
Conto com o apoio dos nobres colegas para esta
proposta, que visa proteger os usuários de cofres bancários e evitar que esse serviço seja utilizado para esconder objetos e valores conseguidos de forma ilícita.
Sala das Sessões, em outubro de 2011. – Senador Humberto Costa.
(À Comissão de Assuntos Econômicos,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 628, DE 2011
Dá nova redação ao art. 11 da Lei nº
9.528, de 10 de dezembro de 1997, para dispor sobre os reflexos da extinção do contrato de trabalho em face da aposentadoria
por tempo de contribuição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 11 da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 11-A. A extinção do vínculo de que
trata o § 1º do artigo 453 da CLT não se opera
para os empregados aposentados que foram
dispensados na data da aposentadoria, por
extinção do vínculo de empregatício, em razão
de aposentadoria por tempo de serviço, observado o prazo previsto em lei para requererem a
sua reintegração, ou o pagamento das verbas
rescisórias e, quando houver, o pagamento
feito por entidade de previdência privada de
previdência complementar patrocinada pela
empresa empregadora.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não
se aplica aos que, em face do desligamento,
receberam verbas rescisórias ou indenizatórias, ou quaisquer outras vantagens a título de
incentivo à demissão, como também, aqueles
que já se beneficiaram nos termos do disposto
no artigo 11 desta Lei.
§ 2º O retorno ao trabalho ou o pagamento das verbas rescisórias ao segurado
aposentado dar-se-á até o último dia do prazo
fixado no caput deste artigo, não fazendo jus o
requerente a contagem de tempo de serviço ou
de contribuição durante o período situado entre
a data do desligamento e a data de eventual
retorno ou pagamento das verbas rescisórias.

Outubro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 3º O pagamento da aposentadoria será
restabelecido, a pedido do segurado, quando
do seu afastamento definitivo da atividade,
assegurado os reajustes concedidos aos benefícios de prestação continuada da Previdência Social e da Previdência Complementar no
período de suspensão da aposentadoria.” (NR)
Art. 2º Os empregados aposentados de que trata
o art. 11-A da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997
poderão solicitar, expressamente, em até sessenta
dias a partir da publicação desta Lei, a sua reintegração, ou o pagamento das verbas rescisórias e, quando
houver, o pagamento feito por entidade de previdência
privada de previdência complementar patrocinada pela
empresa empregadora.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto que ora apresentamos vem de encontro aos anseios de um segmento de aposentados penalizados por decisões administrativas, dentre elas a
adotada pelo SERPRO/PE, que com base no Parecer
PGFN/CGT nº 0484/96, de 2 de abril de 1996, efetuaram a dispensa de empregados que se encontravam
aposentados, contrariando, inclusive, normas funcionais
internas, que garantiam ao empregado aposentado a
continuidade do contrato de trabalho.
Igualmente a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
no seu art. 49, inciso I, alínea “b” previa que a aposentadoria não implicaria em extinção do contrato de trabalho. Portanto, o pedido de alteração do texto legal
procura manter coerência com a data em que foram
efetivadas as dispensas, com base no Parecer citado,
que considerou extinto o contrato de trabalho, a partir
da data das aposentadorias, sem pagamento de verbas rescisórias a que faziam jus aqueles trabalhadores.
Por esta razão, o que se pretende é fazer justiça
a um grande número de empregados aposentados que
tiveram seus direitos trabalhistas desconsiderados.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Altera dispositivos das Leis nºs 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 11. A extinção do vínculo de que trata o § 1º
do art. 453 da CLT não se opera para os empregados
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aposentados por tempo de serviço que permaneceram nos seus empregos até esta data, bem como para
aqueles que foram dispensados entre 13 de outubro
de 1996 e 30 de novembro de 1997, em razão da aposentadoria por tempo de serviço, desde que solicitem,
expressamente, até 30 de janeiro de 1998, a suspensão
da aposentadoria e, quando houver, a do pagamento
feito por entidade fechada de previdência privada complementar patrocinada pela empresa empregadora.
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos que, em face do desligamento, receberam verbas rescisórias ou indenizatórias, ou quaisquer outras
vantagens a título de incentivo à demissão.
§ 2º O retorno ao trabalho do segurado aposentado dar-se-á até 2 de fevereiro de 1998, não fazendo
jus a qualquer indenização, ressarcimento ou contagem
de tempo de serviço durante o período situado entre
a data do desligamento e a data do eventual retorno.
§ 3º O pagamento da aposentadoria será restabelecido, a pedido do segurado, quando do seu afastamento definitivo da atividade, assegurando-se-lhe
os reajustes concedidos aos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social no período da suspensão da aposentadoria.
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Subseção II
Da Aposentadoria por Idade
Art. 48. A aposentadoria por idade será devida
ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta
Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada
pela Lei nº 9.032, de 1995)
§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos
para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de
trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g
do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação
dada pela Lei nº 9.876, de 1999)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua,
no período imediatamente anterior ao requerimento
do benefício, por tempo igual ao número de meses de
contribuição correspondente à carência do benefício
pretendido, computado o período a que se referem os
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incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 11,718, de 2008)
§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o §
o
1 deste artigo que não atendam ao disposto no §
2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição,
se forem considerados períodos de contribuição sob
outras categorias do segurado, farão jus ao benefício
ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído
pela Lei nº 11,718, de 2008)
§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da
renda mensal do benefício será apurado de acordo com
o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei,
considerando-se como salário-de-contribuição mensal
do período como segurado especial o limite mínimo de
salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído
pela Lei nº 11,718, de 2008)
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias
depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver
desligamento do emprego ou quando for requerida
após o prazo previsto na alínea “a”;
II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o
disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente
no art. 33, consistirá numa renda mensal de 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um
por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições,
não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do
salário-de-benefício.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado
tenha cumprido o período de carência e completado 70
(setenta) anos de idade, se do sexo masculino, ou 65
(sessenta e cinco) anos, se do sexo feminino, sendo
compulsória, caso em que será garantida ao empregado
a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho
a imediatamente anterior à do início da aposentadoria.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 629, DE 2011
Altera os arts. 3º e 18 da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, para incluir o
apoio cultural ao Serviço de Radiodifusão
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Comunitária entre os projetos aptos a receber recursos incentivados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso II do art. 3º da Lei nº 8.313, de
23 de dezembro de 1991, passa a viger acrescido da
alínea f, com a seguinte redação:
“Art. 3º....................................................
...............................................................
II – .........................................................
f) apoio cultural ao Serviço de Radiodifusão Comunitária.” (NR)
Art. 2º O § 3º do art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, passa a viger acrescido da alínea
i, com a seguinte redação:
“Art. 18. .................................................
...............................................................
§ 3º.........................................................
...............................................................
i) apoio cultural ao Serviço de Radiodifusão Comunitária.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação
Justificação
Apesar da existência de excelentes emissoras
mantidas pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, as empresas privadas de comunicação
dominam a radiodifusão em nosso país, o que acaba
por limitar a diversidade cultural brasileira. Por isso, em
boa hora, a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária.
As chamadas rádios comunitárias têm como característica serem operadas em baixa potência, com
cobertura restrita. Do ponto de vista técnico, essa
definição de baixa potência faz com que o alcance
dessas emissoras seja limitado a um máximo de 25
watts ERP e altura do sistema irradiante não superior
a trinta metros. A restrição de cobertura, por sua vez,
obriga que ela atenda apenas a uma comunidade de
um bairro e/ou vila.
Do ponto de vista da gestão, as rádios comunitárias só podem ser outorgadas a fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede
na localidade de prestação do serviço.
Sua regulamentação define que, por excelência, o
Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por finalidade
o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas
a dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de
cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade. E
também o de oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura
e o convívio social.
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Entretanto, a questão do financiamento das atividades das rádios comunitárias nunca foi equacionada
adequadamente. Em primeiro lugar, pelo princípio da
lei que as rege, só podem ser exploradas por fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos,
sediadas na área da comunidade para a qual pretendem prestar o serviço. E, em segundo, porque as
prestadoras do Serviço de Radiodifusão Comunitária
só podem admitir patrocínio sob a forma de apoio cultural para os programas a serem transmitidos; e, assim
mesmo, desde que tais patrocínios sejam restritos aos
estabelecimentos situados na área da comunidade
atendida. Tais limitações sempre trouxeram dificuldades para a manutenção desses serviços tão úteis à
cultura e à cidadania.
Entendemos, assim, que uma das maneiras de
resolver a situação das rádios comunitárias seria a
sua inclusão na Lei de Incentivo à Cultura. Primeiro,
admitindo que tais apoios culturais possam ser incentivados – daí a inclusão de uma nova alínea no inciso
II do art. 3º da Lei nº 8.313, de 1991; e, segundo, incluindo tais apoios na relação dos itens passíveis de
dedução no Imposto sobre a Renda, como consta no
art. 18 do referido diploma legal.
Por considerarmos que a medida terá grande
alcance cultural, solicitamos o apoio de nossos pares
para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991.
Restabelece princípios da Lei n° 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá
outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 3° Para cumprimento das finalidades expressas no art. 1° desta lei, os projetos culturais em
cujo favor serão captados e canalizados os recursos
do Pronac atenderão, pelo menos, um dos seguintes
objetivos:
I– incentivo à formação artística e cultural, mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e
trabalho, no Brasil ou no exterior, a autores, artistas e
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores,
artistas, técnicos e suas obras, filmes, espetáculos
musicais e de artes cênicas em concursos e festivais
realizados no Brasil;
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c) instalação e manutenção de cursos de caráter
cultural ou artístico, destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;
II– fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de discos, vídeos, obras cinematográficas de curta e média metragem e filmes documentais, preservação do acervo cinematográfico bem
assim de outras obras de reprodução videofonográfica
de caráter cultural; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
b) edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes;
c) realização de exposições, festivais de arte,
espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e
seguro de objetos de valor cultural destinados a
exposições públicas no País e no exterior;
e) realização de exposições, festivais de arte
e espetáculos de artes cênicas ou congêneres;
III– preservação e difusão do patrimônio artístico, cultural e histórico, mediante:
a) construção, formação, organização, manutenção, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e outras organizações culturais,
bem como de suas coleções e acervos;
b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e demais espaços,
inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de artes e bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural;
d) proteção do folclore, do artesanato e das
tradições populares nacionais;
IV– estímulo ao conhecimento dos bens e
valores culturais, mediante:
a) distribuição gratuita e pública de ingressos
para espetáculos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas na área
da cultura e da arte e de seus vários segmentos;
c) fornecimento de recursos para o FNC e para
fundações culturais com fins específicos ou para
museus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades
de caráter cultural;
V– apoio a outras atividades culturais e artísticas, mediante:
a) realização de missões culturais no país e
no exterior, inclusive através do fornecimento de
passagens;
b) contratação de serviços para elaboração
de projetos culturais;
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c) ações não previstas nos incisos anteriores e
consideradas relevantes pelo Ministro de Estado da
Cultura, consultada a Comissão Nacional de Apoio à
Cultura. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades
culturais, a União facultará às pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto
sobre a Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto
no apoio direto a projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza
cultural, como através de contribuições ao FNC, nos
termos do art. 5o, inciso II, desta Lei, desde que os
projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto
de renda devido as quantias efetivamente despendidas
nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições
estabelecidos na legislação do imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real não poderão deduzir o valor da doação ou
do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa operacional.(Incluído pela Lei nº 9.874, de 1999)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção
cultural, a que se refere o § 1o, atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.2281, de 2001)
c) música erudita ou instrumental; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
d) exposições de artes visuais; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
e) doações de acervos para bibliotecas públicas,
museus, arquivos públicos e cinematecas, bem como
treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos
para a manutenção desses acervos; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.228-1, de 2001)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média metragem e preservação e
difusão do acervo audiovisual; e (Incluída pela Medida
Provisória nº 2.228-1, de 2001)
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g) preservação do patrimônio cultural material e
imaterial. (Incluída pela Medida Provisória nº 2.228-1,
de 2001)
h) construção e manutenção de salas de cinema
e teatro, que poderão funcionar também como centros
culturais comunitários, em Municípios com menos de
100.000 (cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei nº
11.646, de 2008).
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta eu sanciono a seguinte Lei:
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; de Assuntos Econômicos; e de Educação, Cultura
e Esporte, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 630, DE 2011
Cria horários obrigatórios de inserções gratuitas destinadas à divulgação,
pelos Estados e pelo Distrito Federal, de
Municípios em seus territórios, pertencentes às regiões turísticas do Brasil, definidos pelo programa de Regionalização do
Turismo do Ministério do Turismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa a assegurar aos Estados
e ao Distrito Federal o direito à propaganda gratuita,
efetuada mediante transmissão por rádio e televisão,
destinada a difundir os Municípios existentes nos respectivos territórios, pertencentes às regiões turísticas
do Brasil, definidos pelo programa de Regionalização
do Turismo do Ministério do Turismo.
Art. 2º Para a divulgação turística definida no
art. 1º desta Lei, os Estados e o Distrito Federal terão
direito, nas emissoras de rádio e televisão de todo o
País, a até dez inserções de trinta segundos ou cinco
de um minuto por horário de exibição diário, podendo
utilizar-se de até três dias por semestre.
§ 1º Serão dois os horários de exibição diários
para as inserções, um matutino, entre sete horas às
nove horas, e, um noturno, entre vinte a vinte e duas
horas.
§ 2º As inserções definidas serão exibidas às
terças, quintas ou sextas-feiras.
§ 3º Para a realização dessas inserções, os Estados e o Distrito Federal deverão encaminhar, com
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antecedência mínima de quinze dias, solicitação ao
Ministério das Comunicações.
§ 4º Havendo mais de uma solicitação para determinado dia, terá preferência aquela que primeiro
for protocolada.
§ 5º Ficam vedadas nas inserções:
I – a publicidade de obras, programas ou ações
governamentais, assim como a utilização de imagens
de inauguração ou execução de obras, programas ou
ações governamentais;
II – a participação de membros dos Poderes Públicos ou de servidores públicos das esferas federal,
estadual ou municipal;
III – a utilização de imagens ou cenas incorretas
ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos
que distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação;
IV – mensagem de cunho discriminatório ou que
estimule a rivalidade entre diferentes regiões do País.
§ 6º Nos dias de exibição de inserções gratuitas,
é proibida a propaganda turística paga de Estados, do
Distrito Federal e de Municípios em qualquer horário.
§ 7º O Estado ou o Distrito Federal, ao contrariar
o disposto neste artigo, será punido com a perda do
direito às inserções durante doze meses.
§ 8º A fiscalização do cumprimento das determinações deste artigo ficará a cargo do órgão competente
do Poder Executivo.
Art. 3º As emissoras de rádio e de televisão ficam
obrigadas a realizar, para os Estados e para o Distrito
Federal, na forma desta Lei, transmissões gratuitas
em âmbito nacional e estadual, por iniciativa e sob a
responsabilidade dos respectivos órgãos de direção.
Parágrafo único. As gravações dos programas
publicitários de que trata esta lei deverão ser encaminhadas às emissoras com a antecedência mínima de
três dias em relação à data prevista da transmissão.
Art. 4º Para agilizar os procedimentos, condições
especiais podem ser pactuadas diretamente entre as
emissoras de rádio e de televisão e os governos estaduais ou distrital, obedecidos os limites estabelecidos
nesta Lei, dando-se conhecimento ao Ministério das
Comunicações.
Art. 5º Fica suspensa a veiculação dos anúncios
previstos nesta Lei a pelo menos quatro meses do
pleito eleitoral.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O turismo é uma atividade que se relaciona com
diversos segmentos econômicos e demanda um com-
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plexo conjunto de ações setoriais para o seu desenvolvimento.
A política do Governo Federal, estabelecida no
Plano Nacional do Turismo, contempla, entre outras
ações, o fortalecimento do turismo interno e a promoção do turismo como fator de desenvolvimento regional.
Assim, a medida ora proposta apresenta-se como
instrumento de realização dessa política pública, que
visa à expansão e à consolidação do turismo interno
brasileiro.
Estimular o brasileiro a viajar pelo País e a inserir os produtos e serviços turísticos nacionais em sua
cesta de consumo abre a perspectiva de aquecimento
da indústria nacional como um todo e de geração de
emprego e renda para a população. Para se ter ideia
do potencial da medida, dados da Organização Mundial do Turismo informam que o setor turístico responde
por cerca de 6 a 8 % do total de empregos no mundo.
Além de fomentar o desenvolvimento socioeconômico, a proposta de criar horários obrigatórios, no
rádio e televisão, de propaganda gratuita para difundir
as regiões turísticas dos Estados e do Distrito Federal
promove a divulgação do patrimônio histórico, artístico
e cultural do país e contribui para o processo de conscientização nacional de proteção ao meio ambiente.
A vastidão de nosso país abriga belezas naturais
incomparáveis; todavia, essa mesma dimensão continental é fator que concorre para o desconhecimento
dessas belezas por considerável parte da população.
Diante de graves problemas sociais que os Estados brasileiros e o Distrito Federal devem enfrentar
prioritariamente, como saúde, educação, moradia e
segurança, seus orçamentos – limitados – terminam
por não contemplar ações de promoção turística de
seus territórios.
Desse modo, nossos meios de comunicação,
especificamente as emissoras de rádio e de televisão,
devem ter o compromisso de divulgar a qualidade e a
diversidade turística do Brasil.
No Nordeste, por exemplo, a beleza natural das
praias associa-se a uma riquíssima culinária, a um
povo extremamente acolhedor e a uma atmosfera que
convida o turista a desfrutar de momentos únicos e redescobrir os verdadeiros prazeres da vida. No Norte,
por sua vez, tem-se a mais fascinante e conservada
reserva florestal dos trópicos. No Sul, o clima ameno
e temperado convida para a boa gastronomia e para o
turismo de inverno. E, no Centro-Oeste, destacam-se
as belíssimas chapadas, o fabuloso Pantanal e excelentes sítios de ecoturismo e de aventura.
É com essa diversidade ímpar que o Brasil deve
explorar, com sustentabilidade e profissionalismo, todo
o imenso potencial de suas atrações turísticas.
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Importante registrar que os concessionários do
serviço público de radiodifusão sonora e de sons e
imagens recebem delegação do Estado para atender
a finalidades e interesses públicos. Logo, devem observância ao cumprimento de sua função social. Nesse
sentido, a proposição é totalmente harmônica com os
princípios constitucionais que delineiam o conteúdo
da função social atinente aos meios de comunicação.
Para que o turismo seja um direito de todos, como
pretende o Plano Nacional de Turismo, é preciso que
seja do conhecimento de todos.
Na esperança de despertar e fortalecer o desejo
dos brasileiros de descobrir a riqueza turística de nossa pátria, conclamo o apoio dos ilustres Pares para a
aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática; e de
Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo à última a decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – 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 do Senado nº 98, de 2010, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências, e a
Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe
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sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências, para permitir que
recursos do Fundo Nacional de Saúde sejam alocados
a projetos de saneamento básico.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Cyro Miranda enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º
do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado, “Lambança nos
projetos”, publicado no jornal O Estado de S. Paulo em
sua edição de 23 de agosto de 2011.
Quais são os maiores problemas do governo
petista? A corrupção, a incompetência ou o desleixo
em relação ao bem público? Independentemente da
resposta os problemas são muitos e em apenas dois
anos do governo Lula o DNIT teve mais de 3 mil aditivos para 2,2 mil contratos com empreiteiras e empresas prestadoras de serviços.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do artigo intitulado,
“Nêumanne e os termidorianos”, publicado pelo jornal
O Estado de S. Paulo no dia 26 de agosto de 2011.
O artigo, de autoria do filósofo Roberto Romano,
fala sobre o livro “O que Sei de Lula” de José Neumanne
Pinto, destacando que ele apenas se desviou de seus
ideais esquerdistas inicialmente pregados pelo Partido
dos Trabalhadores para chegar ao poder. Além disso,
relata que o ex-presidente espera voltar triunfalmente
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ao poder em 2014, como prática de um império cesarista e populista. Tudo pelo Poder!
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
da matéria intitulada “Maioria do Senado descarta imposto para custear saúde”, publicada pelo jornal Folha
de S.Paulo de 26 de setembro de 2011.
A matéria destaca que só 9 dos 81 senadores
apóiam a CPMF para custear a saúde, apesar da pressão dos governadores por mais recursos. A maioria dos
senadores defende o aumento dos gastos do governo
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federal com a saúde pública, mas descarta a criação
de um novo imposto para financiar o setor.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo de autoria do pesquisador Samuel
Pessoa, intitulado “Desoneração da folha de salários”,
publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo de 26 de
setembro de 2011.
Segundo o autor, a medida de desoneração da
folha de salário da contribuição patronal para elevar a
capacidade de a indústria brasileira competir interna-
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cionalmente apresenta uma involução em relação à
minirreforma tributária tocada por Palocci.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã, às
14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 467, DE 2008-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 451, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, para acrescentar outras
atividades de prestação de serviços às já
passíveis de opção pelo Simples Nacional.
Parecer sob nº 1.575, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CAE, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2010-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 475,de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de
2010-Complementar (nº 12/2003-Complementar, na Casa de origem, do Deputado Sarney
Filho), que fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art.
23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios, nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente,
ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora e altera a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
(Pendente de:
– leitura do parecer da CCJ;
– emissão de pareceres da CRA e da
CMA.)
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 41, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 476, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2010
(nº 219/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art.
5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do
art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 janeiro de
1991, e dá outras providências.
(Pendente de:
– leitura dos pareceres da CCJ, CCT e
CDH;
– emissão de parecer da CRE.)
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 448, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2011,
do Senador Wellington Dias, que dispõe sobre
royalties e participação especial devidos em
função da produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de
concessão no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma continental, e
sobre royalties devidos sob o regime de partilha de produção, instituído pela Lei nº 12.351,
de 22 de dezembro de 2010.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 16, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2010
(nº 5.938/2009, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que dispõe
sobre a exploração e a produção de petróleo,
de gás natural e de outros hidrocarbonetos
fluidos sob o regime de partilha de produção,
em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, altera dispositivos da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997, e dá outras providências
(exploração, produção, royalties e comercialização do petróleo).
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 166, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2007,
do Senador João Vicente Claudino, que altera
a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Dependendo de Parecer das seguintes Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
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– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 629, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 629, de 2007,
do Senador Magno Malta, que altera as Leis nº
7.990, de 28 de dezembro de 1989, nº 8.001,
de 13 de março de 1990, e nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para alterar a distribuição de
receitas de compensações financeiras e para
direcioná-las às aplicações que especifica.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 630, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 630, de 2007,
do Senador Magno Malta, que altera dispositivos das Leis nº 7.990, de 28 de dezembro de
1989, nº 8.001, de 13 de março de 1990, e nº
9.648, de 27 de maio de 1998, para estabelecer que os royalties serão aplicados, prioritariamente, em segurança pública.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 8, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado nºs
166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201,
224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256, de 2009;
138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2008,
do Senador Cristovam Buarque, que altera os
arts. 47 e 49 da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 – Lei do Petróleo, e insere o art.
49-A na mesma lei para destinar parcela dos
royalties à conservação da floresta amazônica.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 29, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2008,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989, para estabelecer que
parcela da compensação financeira pela exploração de gás, petróleo, recursos hídricos e
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minerais, no âmbito de cada ente beneficiário,
será aplicada em infra-estrutura.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 104, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 104, de
2008, do Senador Aloizio Mercadante, que
altera o inciso II do art. 49 da Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, e o parágrafo 4º do art.
27 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953,
para prever distribuição de parcela dos royalties referentes à lavra de petróleo ou gás natural ocorrida em plataforma continental para
o custeio da Previdência Social.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
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201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 116, de
2008, do Senador Cristovam Buarque, que
acrescenta art. 52-A à Lei nº 9.478, de 6 de
agosto de 1997, para estabelecer que os recursos recebidos por Estados e Municípios a
título de royalties pela exploração de petróleo
serão aplicados, exclusivamente, em ações e
programas públicos de educação de base e
de ciência e tecnologia.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
13
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 189, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 189, de
2008, do Senador Expedito Júnior, que altera
o art. 7º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro
de 1989, e a alínea e do inciso II do art. 49
da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, com
vistas a destinar recursos do Fundo Especial
exclusivamente para a saúde.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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14
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 201, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2008,
do Senador Augusto Botelho, que disciplina
os dispêndios financiados com recursos de
compensação financeira pela exploração de
petróleo e gás natural.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
15
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 224, de
2008, do Senador João Pedro, que altera a
Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que
“dispõe sobre a política energética nacional,
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo
e dá outras providências”, para introduzir mudanças nas regras de distribuição dos royalties
provenientes da exploração de petróleo e de
gás natural na região conhecida como Pré-sal
no mar territorial brasileiro.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
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– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
16
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 268, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2008,
do Senador Tasso Jereissati e outros Senadores, que cria o Fundo Nacional do Petróleo para
Formação de Poupança e Desenvolvimento da
Educação Básica e altera a Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997, para determinar nova distribuição dos royalties e da participação especial
decorrentes da exploração de petróleo e gás
natural entre os entes federativos.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 279, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 279, de 2008,
da Senadora Ideli Salvatti, que altera a Lei nº
7.525, de 22 de julho de 1986, que ¿estabelece normas complementares para a execução
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do disposto no art. 27 da Lei nº 2.004, de 3
de outubro de 1953, com a redação da Lei nº
7.453, de 27 de dezembro de 1985, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 335, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 335, de 2008,
do Senador Francisco Dornelles, que altera os
arts. 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, para estabelecer que recursos recebidos
pela União a título de royalties e participação
especial pela exploração de petróleo serão
destinados ao FUNDEB.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
19
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 362, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
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201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 362, de
2008, do Senador Paulo Paim, que altera os
arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, para estabelecer que recursos recebidos
pela União, a título de royalties pela exploração de petróleo na camada de pré-sal, serão
destinados parcialmente à área de saúde, à
previdência social e ao FUNDEB.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 458, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 458, de 2008,
da Senadora Serys Slhessarenko, que altera
o inciso II do artigo 49 da Lei nº 9.478, de 6
de agosto de 1997, dando nova distribuição
de parcela dos royalties referentes à lavra de
petróleo ou gás natural ocorrida em plataforma continental.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 256, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 256, de 2009,
do Senador Lobão Filho, que altera os arts. 6º
e 49 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997,
para estabelecer que recursos recebidos pela
União, a título de royalties pela exploração de
petróleo e gás natural na camada pré-sal, sejam destinados ao Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE).
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
22
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 138, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 138, de
2011, do Senador Inácio Arruda, que altera a
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010,
estabelecendo percentual para destinação de
recursos do Fundo Social para a educação.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
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– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 574, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 574, de 2011,
do Senador Francisco Dornelles e outros Senadores, que altera a Lei nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para dispor sobre os royalties e a receita da comercialização relativos ao
regime de partilha de produção.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
24
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 598, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 598, de 2011,
do Senador Francisco Dornelles e outros Senadores, que inclui §§ 1º-A e 5º no art. 50 da Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe
sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui
o Conselho Nacional de Política Energética e
a Agência Nacional do Petróleo e dá outras
providências, para alterar os valores definidos
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no art. 22 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto
de 1998, para verificação da faixa de isenção
e das faixas de alíquotas de 10%, 20%, 30% e
40%, relativas ao cálculo e ao pagamento de
participações especiais, bem como alterar a
destinação da receita federal adicional para o
Fundo Especial, a ser distribuída entre todos
os Estados e Municípios.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 625, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.189, de 2011)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 16, de 2010; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 166, 629, 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189,
201, 224, 268, 279, 335, 362, 458, de 2008; 256,
de 2009; 138, 448, 574, 598 e 625 de 2011)
Projeto de Lei do Senado nº 625, de 2011,
dos Senadores Francisco Dornelles, Delcídio
do Amaral, Lindbergh Farias e Ricardo Ferraço, que dispõe sobre royalties devidos em
função da produção de petróleo, gás natural e
outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de
partilha de produção e sobre receita da União
de comercialização dos mesmos bens, instituídos pela Lei nº 12.351, de 22 de dezembro
de 2010, e sobre participação especial devida
sob o regime de concessão, instituído pela Lei
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997.
Dependendo de Parecer das seguintes
Comissões:
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
– de Assuntos Sociais;
– de Educação, Cultura e Esporte;
– de Constituição, Justiça e Cidadania;
– de Assuntos Econômicos;
– de Serviços de Infraestrutura.
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26
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.
27
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 Assuntos Sociais, Relator: Senador Casildo Maldaner.
28
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.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 58, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 58, de 2011 (nº 7.577/2010,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
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a criação de cargos de provimento efetivo no
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região (BA) e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 912, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Humberto Costa.
30
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).
31
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 638, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 638, de 2010 (nº
2.438/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova, com ressalvas, o texto da Convenção
sobre a Obtenção de Provas no Estrangeiro
em matéria Civil ou Comercial, assinada em
Haia, em 18 de março de 1970.
Parecer, sob nº 997, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Anibal Diniz, favorável, com
a Emenda nº 1-CRE.
32
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 184, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 184, de 2011 (nº
2.866/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Conselho
Federal Suíço sobre o Exercício de Atividades
Remuneradas por parte de Familiares dos
Membros de Missões Diplomáticas, Reparti-
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ções Consulares e Missões Permanentes, celebrado em Brasília, em 15 de junho de 2009.
Parecer favorável, sob nº 998, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador José Agripino.
33
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.108, de 2007, do Senador Cristovam Buarque e outros Senhores Senadores,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta pelos Senadores do Distrito
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.
34
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.
35
REQUERIMENTO Nº 947, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 947, de 2011, da Senadora Vanessa
Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos pelos 93 anos do ex-Presidente da
África do Sul e Nobel da Paz – Nelson Mandela, comemorado no dia 18 de julho de 2011.
Parecer favorável, sob nº 920, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo Suplicy.
36
REQUERIMENTO Nº 1142, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.142, de 2011, do Senador Walter
Pinheiro, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 280, de 2007;
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e 182, de 2009, por regularem matérias correlatas (distribuição de conteúdo brasileiro por
meio eletrônico).
37
REQUERIMENTO Nº 1172, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.172, de 2011, da Senadora Lúcia Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 278, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (direitos dos usuários de serviços de
transporte aéreo).
38
REQUERIMENTO Nº 1178, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.178, de 2011, do Senador Gim Argello,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 255, de 2010, com o Projeto
de Lei do Senado nº 44, de 2009, que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº
364, de 2009, por regularem matérias correlatas
(concessão de benefícios a veículos híbridos).
39
REQUERIMENTO Nº 1183, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.183, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 112, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Sociais (percentual mínimo de participação de
mulheres em empresas públicas).
40
REQUERIMENTO Nº 1184, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.184, de 2011, do Senador Cyro
Miranda, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 2010, com
o Projeto de Lei do Senado nº 383, de 2011,
por regularem matérias correlatas (tarifação de
concessionárias de serviços públicos).
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 38
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-DEM - Clovis Fecury** (S)
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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

**: 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*
PR - João Ribeiro**
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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (5,11)
RELATOR: Senadora Marinor Brito (PSOL-PA)

(5)

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)

(2,4,7)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(10)

(2,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

(2)

(2)

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

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(8)

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(13)

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

(1)

1.

PTB
VAGO

(3,11)

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

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.
11. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011 - GRSS).
12. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011-GRSS).
13. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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

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)
VAGO

(6)

1. Pedro Taques (PDT-MT)

(6,13)

2. Lídice da Mata (PSB-BA)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(11)

(6)
(14)

(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)

(3)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(3)

Sérgio Petecão (PMN-AC)

2. Geovani Borges (PMDB-AP)

(3,15)

(3)

(3)

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

(5)

1. VAGO

(7,8)

(10,12)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(4)

1. Gim Argello (DF)

(4)

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, 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).
4. 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).
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.
12. Em 14.09.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira deixa de integrar a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) (Of. nº
168/11-GLPSDB).
13. Vago em virtude da indicação da Senadora Lídice da Mata para vaga de suplente na Comissão (OF nº 119/2011-GLDBAG).
14. Em 29.09.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro suplente da Comissão (OF nº 119/2011-GLDBAG).
15. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 6133033514
Fax: 6133031176
E-mail: sscepi@senado.gov.br

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 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).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,5)

(4)

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.

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
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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
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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
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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

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: 16
PRESIDENTE: Gilson Dipp

(1)

Aprovação do Requerimento: 10/08/2011
Designação: 21/09/2011

MEMBROS
Gilson Dipp
Maria Tereza Moura
Antonio Nabor Areias Bulhões
Emanuel Messias Oliveira Cacho
Gamil Föppel El Hireche
José Muiños Piñeiro Filho
Juliana Garcia Belloque
Luiza Nagib Eluf
Luiz Carlos Gonçalves
Luiz Flávio Gomes
Marcelo André de Azevedo
Marcelo Leal Lima Oliveira
Marcelo Leonardo
René Ariel Dotti
Técio Lins e Silva
Tiago Ivo Odon
Notas:
*. Em 23.08.2011, foi aprovado o Requerimento nº 1.034/2011, alterando o número de membros da Comissão de sete para quinze.
**. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação dos membros para comporem a Comissão de Juristas.
***. Acrescida de uma vaga destinada a Consultor Legislativo do Senado, nos termos do Requerimento nº 756, de 2011, aprovado. Designado em
22.09.2011.
1. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação do Ministro Gilson Dipp como presidente da Comissão.

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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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 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 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 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.
*******. 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.
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
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

1.2) 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

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)
Lindbergh Farias (PT)

(4,7)

1. Angela Portela (PT)

Clésio Andrade (PR)

2. Cristovam Buarque (PDT)

(6)

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.
6. Em 03.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Lindbergh Farias (Of. nº 350/2011/CAE).
7. Em 03.10.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 350/2011/CAE).
*. 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:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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 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 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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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.
******. 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): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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: Acompanhar, no prazo de 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) (1)
RELATORA: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (3)
Aprovação do Requerimento: 16/03/2011
Instalação: 29/03/2011
Prazo prorrogado: 16/12/2011

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

(2)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, foi lido o Ofício nº 16/2011-PRES/CAS, que comunica a instalação da Subcomissão em 29.03.2011, bem como a eleição dos
Senadores Wellington Dias e Ana Amélia para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
2. 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).
3. Em 28.06.2011, a Senadora Ana Amelia é designada relatora da Subcomissão. (Of. nº 48/2011 - PRESIDENCIA/CASDEP)
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 23.03.2011, foi lido o Ofício nº 10/2011-PRES/CAS, que comunica a criação da Subcomissão mediante a aprovação do Requerimento º
2/2011-CAS, em 16.03.2011.
**. Em 23.03.2011, foi lido o Ofício nº 11/2011-PRES/CAS, que comunica a designação dos membros da Subcomissão.
***. Em 08.06.2011, o Presidente da CAS comunica a prorrogação do prazo inicial por noventa dias, de 26.06 para 7.10.2011 (OF. nº
61/2011-PRES/CAS).
****. Em 31.08.2011, foi lido o Ofício nº 137/2011-PRES/CAS, que comunica a prorrogação do prazo da Subcomissão por setenta dias (16.12.2011).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo

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)

(25,26)

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)

(10)

(10)
(10,11)

(9)

(12)

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

1. Roberto Requião (PMDB)

(2,16)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)

(13,17)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

Renan Calheiros (PMDB)

(21)

(3,5,17,21,28)

(4,17)

(15,17)

5. Lobão Filho (PMDB)

(27)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

7. Benedito de Lira (PP)

Sérgio Petecão (PMN)

8. Eduardo Amorim (PSC)

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

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Cícero Lucena (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(19)

(23)

4. José Agripino (DEM)

(14)
(18)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

(6)
(7)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. Marinor Brito

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 5, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno malta, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e
os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
**. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 4, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ
(Em 22.02.2011, foi lido o Of. nº 12/2011, da Liderança do DEM, ratificando a informação).
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 22.02.2011, foi lido o Of. nº 12/2011, da Liderança do DEM, ratificando a informação).
****. 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 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 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.
********. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de
10.02.2011, lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
1. Em 09.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eunício Oliveira e José Pimentel, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
3. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. Nº 29/2011-GLPMDB)
4. Em 16.02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.Nº 41/2011-GLPMDB)
5. Em 16.02.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
6. Em 17.02.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
7. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
8. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
10. Em 17.02.2011, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
11. Em 17.02.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (OF. nº 014/2011-GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
17. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
18. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
19. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
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
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25. Em 29.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. nº 107/2011-GLDBAG).
26. Em 31.08.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Cristovam Buarque (Of. nº 112/2011-GLDBAG).
27. Em 29.09.2011, o Senador Luiz Henrique é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Roberto
Requião (OF. nº 261/2011-GLPMDB).
28. Em 29.09.2011, o Senador Roberto Requião é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Luiz
Henrique (OF. nº 261/2011-GLPMDB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: quartas-feiras, às 10h - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro 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

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. Zeze Perrella (PDT)

Inácio Arruda (PC DO B)

10.

(10)

(19)

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)
João Alberto Souza (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)
(20)

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

(5)

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

(16)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

(4)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(9)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

(1)

PSOL
Marinor Brito

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

1. Randolfe Rodrigues

(8)

(6)

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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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 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.
*******. 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.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. nº 043/2011-GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Roberto Requião e Marisa Serrano, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
5. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
6. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
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 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.
9. 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.
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.
19. Em 31.08.2011, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 114/2011-GLDBAG).
20. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

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 )
Luiz Henrique (PMDB)

(17)

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)

(18)

(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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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.
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 a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
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).
17. Em 20.09.2011, o Senador Luiz Henrique é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Vital do Rêgo (OF. nº 255/2011 - GLPMDB).
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos
Reuniões: terças-feiras, às 11h30 - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

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: Senador Paulo Davim (PV-RN) (1,5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

(5)

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

(2)

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
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
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. 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 25.08.2011, foi lido o Ofício nº 134/2011/CMA comunicando a eleição, no dia 24 de agosto corrente, dos Senadores Paulo Davim e Rodrigo
Rollembeerg para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 16.3.2011, foi lido o Ofício nº 2, de 15.03.2011, 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): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro 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): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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).
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (1,4,9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN) (1)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

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

(3,7)

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.

(5,8)

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 Cristovam Buarque é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 91/2011-CMA).
8. 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).
9. Em 25.08.2011, foi lido o Ofício nº 134/2011/CMA comunicando a eleição, no dia 24 de agosto corrente, do Senador Cristovam Buarque para
Presidente da Subcomissão.
*. 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): Leany Barreiro de Sousa Lemos

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)

Cristovam Buarque (PDT)
Marcelo Crivella (PRB)

(14)

(15)

6. João Durval (PDT)

(11)

7. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Geovani Borges (PMDB)

Eduardo Amorim (PSC)

(1,13)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)
João Alberto Souza (PMDB)

(8,10)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)
(18)

4. Wilson Santiago (PMDB)

Sérgio Petecão (PMN)

5. VAGO

Paulo Davim (PV)

6.

(13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(5,9,17)

1. VAGO

VAGO

(6)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(7)

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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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 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.
*****. 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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 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.
17. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

VAGO

2.

(1)

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

(1)

1.

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro 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 )
VAGO

(3)

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.
3. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro 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)
Sérgio Souza (PMDB)

(5,7)

3. Lindbergh Farias (PT)

(6,9,10)

(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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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 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.
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 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.
********. 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.
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.
9. Em 25.08.2011, o Bloco de Apoio ao Governo cede uma vaga de titular na Comissão ao Bloco Parlamentar da Maioria (Of. nº 106/2011-GLDBAG).
10. Em 29.08.2011, foi lido o Ofício nº 237, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Sérgio Souza como membro
titular para compor a CRE.

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
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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.
***. 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.

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.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(5,9)

4. VAGO

(3,6)

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

1. Lobão Filho (PMDB)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(2)

1. VAGO

(1,8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Em 13.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/2011 - CRE/PRES)
2. Em 13.04.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nº
026/2011 - CRE/PRES)
3. Em 13.04.2011, o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. 026/2011 - CRE/PRES)
4. Em 18.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu o Senador Mozarildo Cavalcanti e a Senadora Ana Amélia, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado (OF. Nº 029/2011-CRE/PRES).
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
6. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
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.
8. Vago em virtude do desligamento do Senador Cyro Miranda da Subcomissão (OF nº 194/2011 - CRE/PRES).
9. Em 28.09.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann (OF. nº 194/2011 - CRE/PRES).
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro 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)

(10)

(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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

****. 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.
*****. 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 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.
*******. 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.
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.
10. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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)

(8,12)
(3)

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. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(15)

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)

(16)

(4)

(9,10)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(6,13)

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. Randolfe Rodrigues

(14)

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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 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 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 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
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).
13. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
14. Em 29.09.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado suplente do PSOL na Comissão (OF nº 481/2011 - GSMB).
15. Em 29.09.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF nº 120/2011 - GLDBAG).
16. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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

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.

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 Zeze Perrella (PDT-MG) (1,4,7)
Designação: 14/06/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Zeze Perrella (PDT)

(2,6)

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 )
VAGO

(5)

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.
4. Em 1º.09.2011, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro.
5. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
6. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. nº 220/2011-PRES/CDR).
7. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella foi eleito vice-presidente da Subcomissão (Of. nº 221/2011-Pres/CDR).
*. 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)

(18)

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:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. 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 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 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 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.
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).
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.

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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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)
João Ribeiro (PR)

3. Magno Malta (PR)

(4)

4. Cristovam Buarque (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(10,11)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

5. Lídice da Mata (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.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. 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.

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 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.
*******. 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).
11. Em 27.09.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (Of. 116/2011 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

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

(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)

(4)

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: 29/09/2011
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.
3. Vago em razão de o Senador João Alberto Souza ter se afastado do exercício do mandato para assumir o cargo de Secretário-Chefe da Assessoria de
Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
4. Em 29.09.2011, lido, na Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal, o OF. GSJALB nº 0208/2011, do Senador João Alberto Souza,
comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o afastamento do exercício do mandato para assumir o cargo
de Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais da Casa Civil do Estado do Maranhão (Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 186, de
26.09.2011).

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

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

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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
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(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
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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)

(6)

PT
Jorge Viana (AC)

(7)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(9)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(10)

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
VAGO

(14,16)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

PPS
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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(3)

PMN
Sérgio Petecão (AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 01/09/2011
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 PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. 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 PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
10. 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.
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.
16. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
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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
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(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.
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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, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 07, de
2011.)
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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

(4)

PMN
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)
6
Presidente: Senador Roberto Requião
6
Vice-Presidente: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame
6
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia

Instalação: 31.08.2011

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)
Cristovam Buarque (PDT)
Magno Malta (PR)
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
Paulo Bauer (PSDB)
José Agripino (DEM)
PTB
Mozarildo Cavalcanti
Fernando Collor
(Atualizada em 13.09.2011)

________________________
1- Designados pelo Ato n° 28, de 2011, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 15 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.
6- Eleitos na Reunão Ordinária do dia 13/09/2011.

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

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

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

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

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Paulo Teixeira (PT/SP)

2

Renan Calheiros (PMDB/AL) 3

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG)

Mário Couto (PSDB/PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

Fernando Collor (PTB/AL)
(Atualizada em 07.06.2011)

________________________
Notas:
1- Assumiu a presidência na 1ª Reunião de 2011, realizada em 3-5-2011, em substituição ao Senador Fernando Collor, conforme alternância estabelecida
na 1ª Reunião de 2001 da CCAI, realizada em 15-8-2011.
2- Conforme Of. nº 216/2011/SGM da Câmara dos Deputados, o Líder do PT, Deputado Paulo Teixeira, responde pela Maioria daquela Casa
Legislativa, de acordo com o art. 13 de seu Regimento Interno.
3- Indicado o Líder da Maioria, conforme expediente subscrito pelos líderes Renan Calheiros, Eduardo Amorim, Francisco Dornelles e Paulo Davim.

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

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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