REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
ANO LXVI - Nº  - 7(5d$-FEIRA,  DE '(=(0%52 DE 2011 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy - (PT-SP)
2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
2º SECRETÁRIO
João Ribeiro - (PR-TO)2

3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)
SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º - Casildo Maldaner - 30'%6& (1,5,6,7)
2º - João Durval - (PDT-BA)
3ª - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
4ª - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

1. 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.
2. Em 03.05.2011, 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.
            
4. O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão plenária do Senado Federal de 16.11.2011.
5. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença
6. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.
7. O Senador Casildo Maldaner foi eleito 1º Suplente de Secretário na sessão plenária do Senado Federal de 08.12.2011.

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PV/PSC) - 23

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 25

Líder
Renan Calheiros - PMDB

Líder
Humberto Costa - PT

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

Vice-Líderes
Acir Gurgacz
Antonio Carlos Valadares
Inácio Arruda
Marcelo Crivella

Líder do PMDB - 17
Renan Calheiros
Vice-Líderes do PMDB
Vital do Rêgo
Eduardo Braga
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

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

Francisco Dornelles
Vice-Líder do PP
Ana Amélia (14)

Líder
Mário Couto - PSDB

(6)

Vice-Líderes
Jayme Campos (5)
Maria do Carmo Alves
Cyro Miranda

....................
Líder do PSDB - 10

Líder do PT - 13

Alvaro Dias

Humberto Costa

Vice-Líderes do PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (9)
Paulo Bauer (8)
Flexa Ribeiro (7)

Vice-Líderes do PT
Lindbergh Farias
Walter Pinheiro
Wellington Dias
Ana Rita

Líder do PP - 5

Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) - 15

Líder do PDT - 5

Líder do PV - 1

Acir Gurgacz

Paulo Davim

Vice-Líder do PDT
Cristovam Buarque

Líder do DEM - 5
Demóstenes Torres

(3,4)

Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (5)

Líder do PSB - 4
Antonio Carlos Valadares
Vice-Líder do PSB
Lídice da Mata
Líder do PC DO B - 2
Inácio Arruda
Líder do PRB - 1
Marcelo Crivella
PR - 8
Líder
Magno Malta - PR

(11)

Vice-Líder
Clésio Andrade

PSOL - 2

Líder
Gim Argello - PTB

Líder
Marinor Brito - PSOL

Vice-Líderes
João Vicente Claudino
Mozarildo Cavalcanti

PSD - 2
Líder
Kátia Abreu - PSD

PTB - 6

Governo
Líder
Romero Jucá - PMDB

(13)

Vice-Líder
Sérgio Petecão

Vice-Líderes
Gim Argello
Benedito de Lira
Lídice da Mata
Jorge Viana
Vital do Rêgo

Notas:
1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº
28/2011,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão
do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº
017/2011,lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Jayme Campos é designado Vice-Líder do DEM, conforme OF. GLDEM Nº 028/2011, lido na sessão do dia 22 de março de 2011.
6. Senador Mário Couto é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria (PSBD/DEM), conforme comunicação das Lideranças do PSDB e do DEM,
lida na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
9. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
10. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme
Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
11. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.
12. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas entre os dias 06 e 16 de outubro do corrente, conforme o OF. GLDEM nº 61/2011, lido
na sessão do dia 05 de outubro de 2011.
13. Em 19.10.2011, a Senadora Kátia Abreu desfiliou-se do Democratas - DEM, e filiou-se ao Partido Social Democrático - PSD (OF nº
1.128/2011-GSKAAB).
14. Senadora Ana Amélia passou a exercer a Liderança do Partido Progressista - PP no período de 25 de outubro a 5 de novembro de 2011, conforme o
OF. Nº 068/2011-GLDPP.
15. Senador José Agripino exerce a Liderança do Democratas nos dias 23 e 24 de novembro do corrente, conforme o OF. Nº 073/11-GLDEM, lido na
sessão do dia 23 de novembro de 2011.
16. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença.
17. Em 29.11.2011, o Senador Gilvam Borges deixou o mandato.
18. Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 06.12.11, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.11.


Doris Marize Romariz Peixoto
Diretora-Geral do Senado Federal
Florian Augusto Coutinho Madruga
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Claudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Patrícia Freitas Portella Nunes Martins
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

ELABORADO PELA SECRETARIA DE ATA DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 226ª SESSÃO, NÃO DELIBERATIVA, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2011
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Comunicação
Do Senador Paulo Bauer, justificando sua
ausência na sessão do dia 8 do corrente. (Ofício
s/nº/2011)...............................................................
1.2.2 – Ofício do Ministro de Estado da
Educação
Nº 227, de 2011, em resposta ao Requerimento nº 617, de 2011, de informações, da Senadora
Maria do Carmo Alves. ..........................................
1.2.3 – Mensagens da Presidente da República
Nº 560, de 2011, na origem, comunicando sua
ausência do País no período de 9 a 10 do corrente,
quando realizou viagem oficial à Argentina. ..........
Nº 563, de 2011, na origem, comunicando a
ausência do Senhor Vice-Presidente da República
do País no período de 9 a 10 do corrente, quando
realizou viagem oficial ao Catar. ............................
1.2.4 – Pareceres
Nº 1.380, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 166, de 2010....................................
Nº 1.381, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 198, de 2010.........................................
Nº 1.382, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 415, de 2011.........................................
Nº 1.383, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 185, de 2009.........................................
Nº 1.384, de 2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 19, de 2010...........................................
Nºs 1.385 e 1.386, de 2011, das Comissões
de Direitos Humanos e Legislação Participativa;
e de Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010.............

53360

53360

53360

53360

53360

53365

53369

53375

53381

53384

Nº 1.387, de 2011, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 240,
de 2011...................................................................
Nº 1.388, de 2011, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 312,
de 2011...................................................................
Nº 1.389, de 2011, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 351,
de 2011...................................................................
1.2.5 – Comunicações da Presidência
Envio à sanção do Projeto de Lei da Câmara nº 166, de 2010, cujo parecer foi lido anteriormente. ..........................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado nº 198, de 2011, cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciada pelo Plenário. (Ofício nº
160/2011, da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte) ................................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2011; o Projeto de Lei da Câmara nº
185, de 2009; e o Projeto de Lei do Senado nº 19,
de 2010, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário. (Ofícios nºs 159,
161 e 162/2011, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte) .....................................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
159, de 2010; 240, 312 e 351, de 2011, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados
pelo Plenário. (Ofícios nºs 261 a 263 e 268/2011,
da Comissão de Assuntos Sociais) ....................
Abertura do prazo para oferecimento de
emendas, até o encerramento da discussão, no
turno suplementar, perante a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, aos Substitutivos aos Projetos de Lei da Câmara nºs 33, de
2009; e 30, de 2010; e ao Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2004. (Ofício nº 933 a 935/2011, da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa)......................................................

53389

53393

53397

53404

53405

53406

53406

53407

53358 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1.2.6 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Registro da realização, no período de 12 a 15 do corrente, da III
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres;
e outros assuntos...................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Relato da participação de S. Exª em reuniões da 17ª
Conferência das Partes, a COP-17, em Durban, na
África do Sul. .........................................................
SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA, como Líder – Esclarecimentos acerca da importância da
Proposta de Emenda à Constituição nº 114/2011;
e outro assunto. .....................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Defesa da
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 166, de
2010, que institui as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana.............................................
1.2.7 – Comunicação da Presidência
Encaminhamento, como sugestão, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
das Propostas de Emenda à Constituição do Senado
Jovem nºs 1, 2 e 3, de 2011, e os Projetos de Lei
do Senado do Senado Jovem nºs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20, de 2011,
apresentados e aprovados pelos participantes do
Programa Senado Jovem Brasileiro de 2011.........
1.2.8 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ANIBAL DINIZ – Relato do drama
dos refugiados haitianos no Brasil..........................
SENADOR ALVARO DIAS – Pedido de esclarecimentos ao Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, sobre o uso de tráfico de influências; e outros
assuntos...............................................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG, como
Líder – Análise dos trabalhos da Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a
COP-17. .................................................................
SENADOR FRANCISCO DORNELLES –
Preocupação com as consequências da não consecução das metas de investimento do Governo
Federal.................................................................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Alerta
para a falta de aplicação dos recursos do Programa
Brasil Sem Miséria..................................................
SENADOR WELLINGTON DIAS – Comentários sobre a III Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres, que se inicia hoje em Brasília...
SENADOR LAURO ANTONIO – Comentários
sobre a aprovação, em primeiro turno, da Desvinculação de Receitas da União (DRU) no Senado
Federal....................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Encaminhamento
à publicação de relato dos trabalhos da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa durante o ano de 2011................................................

53407

53411

53416

53418

53421

53476

53479

53481

Dezembro de 2011

SENADOR RICARDO FERRAÇO – Destaque
ao projeto de lei que dispõe sobre o exercício da
profissão de motorista; e outro assunto..................
SENADOR MARCELO CRIVELLA – Preocupação com dados do relatório do Instituto Nacional
de Câncer que registraram o aumento da doença
em decorrência da má alimentação infantil. ..........
1.2.9 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
– Registro do artigo de autoria do ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, intitulado “Incertezas”,
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 2 de outubro último. ..........................................
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “Não era infâmia”, publicada na revista
Veja, edição de 26 de outubro último. ...................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro do
artigo de autoria do sociólogo Demétrio Magnoli,
intitulado “No Enem, a saudação ao Duce”, publicado no jornal O Globo, edição de 10 de novembro
último. ....................................................................
SENADOR CÍCERO LUCENA – Registro da
matéria intitulada “PanAmericano disfarçou doações
para Lula em 2006”, publicada no jornal Folha de
S.Paulo, edição de 6 de novembro último..............
SENADOR CYRO MIRANDA – Registro do
artigo de autoria da jornalista Suely Caldas, intitulado “O frágil equilíbrio de Dilma”, publicado no jornal O Estado de S.Paulo, edição de 9 de outubro
último......................................................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro de
matérias publicadas nos jornais O Estado de S.
Paulo, O Globo e Folha de S. Paulo. ..................
1.2.10 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 13, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
1.3 – ENCERRAMENTO
SENADO FEDERAL

53486

53487

53490

53492

53492

2 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
3 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
4 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
5 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

53499

53500

53502

53504

53505

53506

53507

53508

53512

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
6 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)

Terça-feira 13 53359

Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Programa Senado Jovem Brasileiro (Resolução nº 42, de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
7 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 99.883, de 1999)

53360 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Ata da 226ª Sessão, Não Deliberativa,
em 12 de dezembro de 2011
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim,
Rodrigo Rollemberg e Anibal Diniz
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 17 horas e 54 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
COMUNICADO
Senhor Presidente José Sarney,
Comunico nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), que das 14 às 18hs, de 8 de
dezembro do corrente ano, encontrava-me ministrando,
palestra no Encontro Estadual de Vereadores de Santa
Catarina (UVESC), em Florianópolis (SC)
Sala das Sessões, dezembro de 2011. – Paulo
Bauer, Senador.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
227, de 7 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado
da Educação, em resposta ao Requerimento nº 617, de
2011, de informações, da Senadora Maria do Carmo Alves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 560, de 2011, na origem, da Senhora Presidente
da República, que comunica sua ausência do País no
período de 9 a 10 de dezembro de 2011, quando realizou viagem oficial à Argentina.
A referida matéria foi anexada ao processado da
Mensagem nº 37, de 2011.
É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 560
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de 9 a 10 de dezembro de 2011,
para realizar visita oficial à Argentina.
Brasília, 8 de dezembro de 2011. – Dilma Rousseff.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
563, de 2011, na origem, da Presidência da República,
que comunica a ausência do Senhor Vice-Presidente
da República do País no período de 9 a 10 de dezembro de 2011, quando realizou viagem oficial ao Catar.
A referida matéria foi anexada ao processado da
Mensagem nº 37, de 2011.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 563
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que durante minha ausência do País nos dias 9 e 10 de dezembro de
2011, o Senhor Vice-Presidente da República estará
em viagem ao Catar.
Brasília, 9 de dezembro de 2011. – Dilma Rousseff.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 1.380, DE 2011
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sobre as Emendas
nos 1 a 6 – CI, apresentadas ao Projeto de
Lei da Câmara nº 166, de 2010 (do Deputado Alberto Goldman, na Casa de origem), que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana; revoga
dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326,
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

abril de 1943, da Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e
das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de
1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975;
e dá outras providências, nos termos do
Ofício SF nº 1.936/2011.
Relator: Senador Renan Calheiros
Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique
I – Relatório
Por intermédio do Ofício SF n° 1.936/2011, o
Presidente do Senado Federal encaminha o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) n° 166, de 2010, para pronunciamento desta Comissão, nos termos do art. 101,
IV, c/c o art. 234, parágrafo único, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), a respeito da natureza
das emendas aprovadas ao projeto pela Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
O PLS n° 166, de 2010, institui as diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana, revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de
1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e das Leis nos
5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de
novembro de 1975; e dá outras providências.
O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), de Assuntos Econômicos (CAE), de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA), de Desenvolvimento
Regional e Turismo (CDR) e de Serviços de Infraestrutura (CI), cabendo à última decidir terminativamente
sobre ele. Todas as comissões se manifestaram favoravelmente à proposição, tendo a CI aprovado seis
emendas de redação a ela. Não foi apresentado recurso para apreciação do projeto pelo Plenário da Casa.
Havendo dúvida quanto à natureza das emendas aprovadas, é solicitado pronunciamento da CCJ
sobre a matéria.
II – Análise
Nos termos do art. 234, parágrafo único, do RISF,
guando houver dúvidas sobre se a emenda apresentada como de redação atinge a substância da proposição, ouvir-se-á a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
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A relevância da determinação do caráter das
emendas reside no fato de que, sendo meramente de
redação, elas não se submetem à regra do parágrafo
único do art. 65 da Constituição Federal, que determina o retomo, à Casa iniciadora, de projeto que tenha
sido emendado pela Casa revisora. Como indica a
retromencionada norma regimental, devem ser consideradas de redação apenas as emendas que não
atinjam a substância da proposição. Diverso não é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito
do assunto. No julgamento da Ação Declaratória de
Constitucionalidade n° 3 (DJ de 9-5-2003), asseverou
o Ministro Nelson Jobim:
O retorno do projeto emendado à Casa
iniciadora não decorre do fato de ter sido simplesmente emendado.
Só retornará se, e somente se, a emenda tenha produzido modificação de sentido na
proposição jurídica.
Ou seja, se a emenda produzir proposição jurídica diversa da proposição emendada.
Tal ocorrerá quando a modificação produzir alterações em qualquer um dos âmbitos
de aplicação do texto emendado: material,
pessoal, temporal ou espacial.
Não basta a simples modificação do
enunciado pelo qual se expressa à proposição jurídica.
O comando jurídico – a proposição – tem
que ter sofrido alteração.
O conceito de emenda de redação é: modifica-se o enunciado, sem alterar a proposição.
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento
da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.238 (DJ de 12-9-2008). Desse modo,
emendas que apenas proporcionem maior exatidão na
linguagem ou explicitem aquilo que está implícito no
dispositivo emendado, sem modificar o sentido da proposição original, devem ser havidas como de redação.
Feitas essas observações, cumpre examinar se
as emendas oferecidas ao PLC pela CI podem ser
consideradas de redação. Para melhor compreensão,
apresentamos a seguir um comparativo do texto original do projeto e do texto resultante da aprovação
das emendas:
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Como se vê, as emendas visam basicamente a
substituir as referências à “remuneração dos custos de
operação” do serviço de transporte público coletivo por
“remuneração da prestação” do serviço de transporte
público coletivo.
O exame dos dispositivos em questão, feito
de forma isolada, pode levar à conclusão precipitada de que as emendas modificariam o seu alcance
material e, como consectário, o significado dos comandos normativos emendados. Isso ocorre porque
a remuneração da prestação de um serviço público
envolve algo mais do que remuneração dos custos de operação do serviço. Os concessionários de
serviço público obtêm sua remuneração fundamentalmente por meio da cobrança de tarifas (também
admitindo a legislação outras receitas alternativas
e complementares). Como observa Marcos Juruena
Villela Souto, a tarifa deve refletir o capital investido,
o custo operacional, os investimentos em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico e o lucro do concessionário (Direito Administrativo das Concessões.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 32). E nem poderia ser de outro modo, pois não se presume que
o concessionário se disponha a prestar o serviço
público pelo preço de custo, sem auferir lucro e sem
amortizar os investimentos feitos.
Tendo em vista os mandamentos de que, na
execução dos contratos administrativos, sejam asseguradas as condições efetivas da proposta, e, na
dos contratos de concessão, seja mantido um serviço
adequado (arts. 37, XXI, e 175, parágrafo único, IV, da
Constituição Federal), parece-nos que a remuneração
do concessionário deve contemplar todos os elementos
antes indicados, e não apenas os custos de operação
do serviço. A modificação do texto dos dispositivos do
projeto, feita pelas emendas da CI, evita interpretações
que conflitem com o regime constitucional dos contratos de concessão de serviço público.
Não entendemos, contudo, que dita modificação
altera a substância das normas veiculadas naqueles
dispositivos. Com efeito, uma leitura sistemática do art.
9° do PLC permite interpretar as emendas como de
redação. O § 1° daquele artigo, em sua redação original, estabelece que a tarifa de remuneração dos custos
de operação do serviço de transporte público coletivo
deverá ser constituída pelo preço público cobrado do
usuário pelos serviços somado à receita oriunda de
outras fontes de custeio, de forma a cobrir os reais
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custos do serviço prestado ao usuário por operador
público ou privado, além da remuneração do prestador. Assim, para os fins daquele dispositivo, a “tarifa
de remuneração dos custos de operação” destina-se
a “cobrir os reais custos do serviço prestado, [...] além
da remuneração do prestador”.
Ora, se, nos termos do projeto, a remuneração
dos custos de operação se destinasse exclusivamente a cobrir os reais custos do serviço, seria supérflua
a locução “além da remuneração do prestador”. Esta
deve, portanto, referir-se a algo distinto dos custos de
operação, e, na ausência de um critério de determinação, poderia referir-se a todos os demais itens que
não os custos de operação, inclusive o lucro. Destarte,
as referências, no texto, à “remuneração dos custos
de operação do serviço” podem ser entendidas de
forma mais ampla, que abranja não apenas o valor
destinado a cobrir os custos operacionais. Em assim
sendo, a substituição de expressões operada pelas
emendas não modifica o sentido da norma, apenas
o torna mais claro, corrigindo a redação defeituosa
do art. 9° do PLC.
Concluímos, pois, que a expressão “remuneração dos custos de operação do serviço” tem alcance
maior do que pode sugerir uma leitura perfunctória do
texto, porquanto o § 1° do artigo deixa evidente que tal
locução não expressa apenas a cobertura dos custos
operacionais do prestador do serviço, mas envolve
outros elementos, abrangidos pelo sintagma “além da
remuneração do prestador”. Disso resulta serem de
natureza meramente redacional as Emendas n° 1 a 6.
Em favor dessa exegese estão os próprios preceitos
constitucionais regedores da matéria. Se o texto do projeto anterior à modificação promovida pelas emendas
for convertido em lei, será forçosa, a nosso ver, uma
interpretação do art. 9° que lhe confira sentido idêntico
ao do texto emendado, sob pena de o dispositivo vir a
ser declarado inconstitucional.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é no sentido de responder
ao Presidente do Senado Federal que possuem natureza de emenda de redação as de n° 1 a 6, aprovadas
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura ao Projeto
de Lei da Câmara n° 166, de 2010.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Senador Eunício Oliveira, Presidente – Senador Luiz
Henrique, Relator ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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)
....................................................................................
XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
....................................................................................
Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
....................................................................................
IV – a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................
PARECER No 1.381, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado
no 198, de 2010, do Senador José Sarney,
que altera a Lei no 10.994, de 14 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o depósito
legal de publicações, na Biblioteca Nacional,
e dá outras providências”, para incluir as
bibliotecas públicas estaduais e do Distrito
Federal entre as destinatárias de exemplares
de publicações referentes ao depósito legal.
Relator: Senador Valdir Raupp
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I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) no 198, de
2010, de autoria do Senador José Sarney, propõe seja
alterada a Lei no 10.994, de 14 de dezembro de 2004,
para incluir as bibliotecas públicas estaduais e do Distrito Federal entre as destinatárias de exemplares de
publicações referentes ao depósito legal.
O projeto compõe-se de três artigos. O art. 1o
acrescenta parágrafo único ao art. 1o da Lei no 10.994,
de 14 de dezembro de 2004, com o seguinte teor:
Parágrafo único. Fica assegurado o depósito
legal em número suficiente para prover com pelo
menos um exemplar das publicações objeto desta
Lei as bibliotecas nacionais, as bibliotecas públicas
estaduais e do Distrito Federal e as instituições
equivalentes dos países de língua portuguesa.
O art. 2o, por sua vez, reformula o conceito de
depósito legal, constante do inciso I do art. 2o da mencionada lei, para adequá-lo à alteração estabelecida
no art. 1o do projeto.
Em sua justificação, o autor da proposição destaca o
importante papel desempenhado pelas bibliotecas públicas
como elementos difusores da informação e no fomento ao
hábito da leitura entre os jovens no País. Afirma, também,
que, não obstante a importante estrutura de bibliotecas
públicas existente no Brasil, seus acervos são limitados,
fato que leva ao subaproveitamento dessas instituições.
A proposição foi apresentada no dia 1o de julho
de 2010 e distribuída à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), em foro de decisão terminativa.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
Nos termos do art. 102, I, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), compete à CE apreciar
proposições que versem sobre normas gerais sobre
cultura e instituições educativas e culturais, matérias
de que trata o PLS no 198, de 2010.
O projeto é apresentado num momento em que
atravessamos um importante marco na história das
políticas culturais no Brasil, em que se consolida a concepção de que a cultura deve passar a figurar entre os
direitos fundamentais dos brasileiros e que o Estado
não pode se furtar ao exercício do importante papel
de estimulador da produção cultural.
Nesse contexto de mudanças positivas, as questões relacionadas à promoção cultural no País passam a ser examinadas sob a ótica do interesse público e do compromisso do Estado com a ampliação
do acesso às fontes de conhecimento e de lazer.
Essa é, segundo entendemos, a ótica que preside
a proposição que ora examinamos. Nesse sentido,

53366 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a produção cultural destinada ao mercado não pode
deixar de cumprir sua função social, participando de
mecanismos que contribuam para desconcentrar o
acesso aos bens culturais.
Sabe-se que o acesso à educação e à cultura é
essencial para a ruptura do ciclo que perpetua a pobreza em milhões de famílias brasileiras. Nesse sentido, iniciativas que contribuam para reduzir as enormes disparidades culturais do País são importantes,
também, para a superação das desigualdades sociais
que marcam nosso País. É, portanto, meritória e extremamente oportuna a proposição.
No entanto, com o objetivo de conferir maior especificidade aos critérios que devem presidir à sistemática proposta, fazem-se necessários alguns ajustes no
texto do projeto, inclusive no que diz respeito ao atendimento ao princípio da razoabilidade de sua execução.
Compete, por fim, à CE, em caráter suplementar, opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade
e a regimentalidade da proposição. Quanto a esses
aspectos, não há reparos a fazer.
III – Voto
O voto é, pois, pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado no 198, de 2010, nos termos da seguinte
emenda:
EMENDA N° – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO No 198, DE 2010
Altera a Lei no 10.994, de 14 de dezembro de 2004, para conferir a bibliotecas públicas estaduais e municipais a condição de
depositárias legais de publicações.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1o da Lei n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 1o ...................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o depósito
legal em número suficiente para prover com pelo
menos um exemplar das publicações objeto desta
Lei, além da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional de Brasília, as bibliotecas públicas estaduais
e do Distrito Federal e as instituições equivalentes
dos países de língua portuguesa.” (NR)
Art. 2° O inciso I do art. 2° da Lei n° 10.994, de 14 de
dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°....................................................
I – Depósito legal: a obrigação do depósito, em instituições públicas específicas,
de exemplares de todas as publicações, produzidas por qualquer meio ou processo, para
distribuição gratuita ou venda, em número suficiente para o cumprimento do que determina
o parágrafo único do art. 1°;
...............................................................
..................................................... ” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2011. –
Senador Paulo Bauer, Vice Presidente no exercício da
Presidência – Senador Valdir Raupp, Relator.
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TEXTO FINAL
EMENDA Nº 1 – CE (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 198, DE 2010
Altera a Lei n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004, para conferir a bibliotecas públicas estaduais e municipais a condição de
depositárias legais de publicações.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 1° da Lei n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:
“Art. 1° ...................................................
Parágrafo único. Fica assegurado o depósito
legal em número suficiente para prover com pelo
menos um exemplar das publicações objeto desta
Lei, além da Biblioteca Nacional, a Biblioteca Nacional de Brasília, as bibliotecas públicas estaduais
e do Distrito Federal e as instituições equivalentes
dos países de língua portuguesa.” (NR)
Art. 2° O inciso I do art. 2° da Lei n° 10.994, de
14 de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2°....................................................
I – Depósito legal: a obrigação do depósito, em instituições públicas específicas,
de exemplares de todas as publicações, produzidas por qualquer meio ou processo, para
distribuição gratuita ou venda, em número suficiente para o cumprimento do que determina
o parágrafo único do art. 1º;
...................................................... ”(NR)
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011. – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da
presidência – Senador Valdir Raupp, Relator.
Of. n° 160/2010/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2°, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, na reunião realizada
nesta data, o Substitutivo de autoria de Sua Excelência
o Senhor Senador Valdir Raupp, ao Projeto de Lei do
Senado n° 198, de 2010, do Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney, que “Altera a Lei n° 10.994, de
14 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o depósito legal e de publicações, na Biblioteca Nacional,
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e dá outras providências”, para incluir as bibliotecas
públicas estaduais e do Distrito Federal entre as destinatárias de exemplares de publicações referentes ao
depósito legal”, foi dado como definitivamente adotado
pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
PARECER Nº 1.382, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 415, de 2011, do Senador Paulo Bauer,
que dispõe sobre os programas suplementares da União de seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para
a educação básica.
Relator: Senador Magno Malta
Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 415, de 2011,
de autoria do Senador Paulo Bauer, dispõe sobre os
programas suplementares de material didático-escolar
para a educação básica, de que trata o inciso VII do
art. 208 da Constituição Federal (CF).
Constituída de oito artigos, sendo o último reservado à cláusula de vigência, a proposição define
o que são esses programas a partir do seu objeto essencial, bem como os seus beneficiários – estudantes das redes públicas e escolas sem fins lucrativos
conveniadas (art. 2°).
Nos arts. 3° e 4° do PLS arrolam-se, respectivamente, os objetivos e as diretrizes dos programas em
alusão, mantidas as preocupações constantes na atual
regulamentação infralegal dos programas de distribuição de livros didáticos no âmbito da União.
O art. 5° estabelece a obrigatoriedade de inclusão do Hino Nacional na contracapa dos materiais
adquiridos e distribuídos no âmbito dos programas
em referência.
O art. 6° define critérios orientadores à aquisição
e distribuição de livros e materiais (número oficial de
alunos e professores); indica a periodicidade desses
processos: anual, para materiais consumíveis; ou permanente caso em que será definida em regulamento,
observada a garantia de padrão de qualidade.
O art. 7° trata do acionamento do regime constitucional de colaboração entre federados visando à entrega tempestiva dos materiais às escolas e aos alunos.
Para justificar a iniciativa, o autor lembra a lacuna na legislação ordinária, que deixa os programas à
mercê dos gestores da área educacional, fato que re-
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puta reconhecido pelo próprio Ministro de Estado da
Educação, consoante recente pronunciamento nesta
Casa Legislativa. Ademais, a medida impediria, a seu
juízo, a descaracterização de uma política de Estado.
A matéria, ora apreciada em decisão terminativa
nesta Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE),
não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
A apreciação de mérito desta Comissão relativamente a matérias de natureza educacional, como é
o caso do PLS n° 415, de 2011, decorre de sua competência inscrita no art. 102 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF). Já a sua legitimação para deliberar terminativamente sobre o assunto tem respaldo
no inciso I do art. 91 do mesmo normativo.
No que tange ao caso em exame, verifica-se que
a iniciativa não envolve a instituição de programas governamentais, mas o estabelecimento de bases mínimas de funcionamento dos programas existentes ou
que venham a ser adotados na área de aquisição e
distribuição de livros e materiais didáticos para a educação básica. De pronto, não cabe falar em interferência
nos gastos atualmente realizados com a execução dos
programas de livros e materiais didáticos, tampouco
na criação de nova despesa.
No mais, o tema se insere entre as competências
da União, a teor do disposto nos arts. 22, inciso XXIV, e
24, inciso IX, da Constituição Federal. Por essa razão, o
Congresso Nacional está legitimado a legislar sobre o
assunto, consoante disposto no art. 48 da mesma Carta.
No que concerne particularmente ao mérito, a
proposição valoriza os esforços envidados pela União
para assegurar a distribuição de materiais didáticos, de
relativa qualidade, ao conjunto de alunos da educação
básica. É inegável a importância dos recursos didáticos
distribuídos por esses programas para o pleno acesso dos alunos aos conteúdos trabalhados nas aulas,
o que pode redundar em melhoria na aprendizagem,
além de despertar maior interesse dos alunos pelas
aulas e ajudá-los a permanecer na escola.
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Um grande diferencial da proposta em exame a
relativa garantia de perenidade aos requisitos dos programas em execução ou que venham a ser adotados.
Tal medida pode contribuir para melhoria da qualidade
dos materiais e para a efetividade desses programas.
Dessa forma, consoante argui o autor, a proposição é
oportuna por suprir, inclusive, lacuna historicamente detectada nos normativos infralegais que têm sido editados
para regulamentar o tema, por meio de uma norma que
se quer mais duradoura, e chancelada pelo Parlamento.
No que concerne à técnica legislativa, entendemos que a ementa do projeto poderia ser reescrita,
de modo a refletir, com maior clareza, o objeto da proposição. Para esse fim, oferecemos uma emenda de
redação que, a nosso juízo, em nada altera ou compromete o mérito do PLS n° 415, de 2011.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do Projeto de
Lei do Senado n° 415, de 2011, e, no mérito, por sua
aprovação, com a emenda a seguir.
EMENDA N° 1 – CE (DE REDAÇÃO)
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado n°
415, de 2011, a seguinte redação:
“Dispõe sobre critérios e diretrizes a serem
observados no âmbito dos programas federais
de seleção, aquisição e distribuição de material
didático-escolar para a educação básica.”

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53371

53372 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53373

53374 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 415, DE 2011
“Dispõe sobre critérios e diretrizes a
serem observados no âmbito dos programas federais de seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para
a educação básica.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os programas suplementares de material didático-escolar para a educação básica, de que trata o art. 208, VII, da Constituição Federal.
Art. 2° Os programas suplementares de material
didático-escolar para a educação básica compreendem a seleção, aquisição e distribuição, pela União,
de livros consumíveis e não consumíveis, obras de
referência, periódicos, obras literárias e material de
apoio pedagógico para todos os estabelecimentos de
educação básica pública.
§ 1° São beneficiários dos programas previstos
no caput os alunos e professores da educação infantil,
do ensino fundamental e do ensino médio, em todas as
modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos.
§ 2° Os alunos dos estabelecimentos de ensino
sem fins lucrativos conveniados com o Poder Público
poderão ser atendidos pelos programas de que trata
esta Lei.
§ 3° Para receber o material de que trata esta
Lei, as escolas federais e as redes estaduais, municipais e do Distrito Federal deverão firmar termo de
adesão específico.
Art. 3° São objetivos dos programas suplementares de material didático-escolar para a educação básica:
I – melhoria do processo de ensino e aprendizagem;
II – garantia de padrão de qualidade do material empregado na prática educativa das escolas públicas;
III – democratização do acesso às fontes de informação e cultura;
IV – fomento à leitura e estímulo à atividade investigativa dos alunos;
V – apoio à atualização e ao desenvolvimento profissional dos professores.
Art. 4° São diretrizes dos programas suplementares de material didático-escolar para a educação básica:
I – a universalização do atendimento aos alunos da
educação básica pública, em todas as disciplinas
ou campos do saber;

Dezembro de 2011

II – a garantia de qualidade técnica e pedagógica do
material;
III – a observância dos princípios da isonomia, transparência, economicidade e eficiência nos processos de seleção, aquisição e distribuição do
material;
IV – o respeito à liberdade, o apreço à tolerância e a
garantia de isenção político-partidária nas obras;
V – a promoção da acessibilidade para alunos com
deficiência;
VI – o fomento à oferta dos materiais em formato
digital, observados os dispositivos relativos ao
direito autoral;
VII – o respeito à autonomia didático-pedagógica dos
docentes e dos estabelecimentos de ensino;
VIII – a promoção do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
Parágrafo único. O descumprimento das diretrizes
enunciadas neste artigo implica a responsabilização
administrativa da autoridade competente, sem prejuízo
das sanções previstas na legislação.
Art. 5° O Hino Nacional deverá constar da contracapa dos livros e cadernos adquiridos por meio dos
programas de que trata esta Lei.
Art. 6° A aquisição e a distribuição do material
didático-escolar destinado a cada estabelecimento de
ensino levarão em conta os registros oficiais do censo
escolar, relativos a número de alunos matriculados e
professores em exercício.
§ 1° Os livros e os materiais consumíveis deverão
ser adquiridos e distribuídos anualmente ou, no caso
de periódicos, segundo sua periodicidade.
§ 2° Os livros não consumíveis, as obras de referência e literárias e o material de apoio pedagógico
deverão ser repostos periodicamente, observada a
diretriz disposta no inciso II do art. 3°.
Art. 7° Cabe à União, aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, assegurar que o material didático-escolar para a educação básica chegue
aos estabelecimentos de ensino antes do início das
atividades letivas.
Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011. –
Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício
da Presidência – Senadora Ana Amélia, Relatora
ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
IX – educação, cultura, ensino e desporto;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................
VII – atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 59 de 2009)
....................................................................................
Of. no 159/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado no 415, de 2011, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Bauer,
que “Dispõe sobre os programas suplementares da
União de seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para a educação básica”, com a
emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.

Terça-feira 13 53375

PARECER Nº 1.383, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
no 185, de 2009 (Projeto de Lei no 2.530/2007,
na origem, do Deputado Ilderlei Cordeiro)
que denomina Rodovia Deputado Ildefonço Cordeiro o trecho da Rodovia BR-364
entre as localidades de Nova Califórnia e
Boqueirão da Esperança, Estado do Acre.
Relator: Senador Anibal Diniz
I – Relatório
De iniciativa do Deputado Ilderlei Cordeiro, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) no 185, de 2009 (Projeto
de Lei no 2.530, de 2007, na origem), pretende atribuir
denominação ao trecho da rodovia BR-364 compreendido entre as localidades acreanas de Nova Califórnia
e Boqueirão da Esperança, em homenagem a Ildefonço Cordeiro, ex-deputado federal pelo Estado do Acre.
O autor do projeto destaca aspectos relevantes da
biografia do homenageado, que, nascido em Cruzeiro
do Sul (AC), morreu prematuramente em acidente aéreo aos 57 anos de idade, no exercício do mandato de
deputado federal. Segundo a justificação apresentada,
Ildefonço Cordeiro foi grande defensor da integração
rodoviária do Acre – tanto nas ligações internas, entre
os municípios do estado, como nas ligações com os
países vizinhos (Bolívia e Peru). Como deputado federal (1999-2002), participou ativamente do processo
de dotação orçamentária e liberação de verbas para a
pavimentação da rodovia BR-364 no estado.
Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu
aprovação das Comissões de Viação e Transportes,
de Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
Nesta Casa, onde a proposição foi submetida
à apreciação terminativa da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE), não foram oferecidas emendas.
II – Análise
De acordo com o art. 102, II, do Regimento Interno
do Senado Federal, compete à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) pronunciar-se a respeito
de matérias que versem sobre homenagens cívicas,
como a que é objeto da proposição em análise. No
caso presente, por ser a única comissão a examinar
o projeto, deve a CE opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa empregada,
além do mérito.
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Por atribuir denominação a rodovia federal, a matéria insere-se entre aquelas de competência da União,
previstas no art. 21, XXI, da Constituição Federal. Nessa condição, e nos termos do art. 48 da Constituição,
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto,
que não integra a reserva de iniciativa de outro Poder.
De resto, a proposição observa os critérios estabelecidos na Lei no 6.682, de 27 de agosto de 1979,
que “dispõe sobre a denominação de vias e estações
terminais do Plano Nacional de Viação” (PNV). De
acordo com essa lei, os terminais, viadutos ou trechos
de vias integrantes do sistema nacional de transporte
terão a denominação das localidades em que se situem, obedecida a nomenclatura fixada no PNV, mas
poderão, mediante lei especial, receber designação
supletiva àquela de caráter oficial. São admitidas, para
esse fim, “designações de fatos históricos ou nomes de
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados
à nação ou à humanidade”.
O projeto adota técnica legislativa adequada, que
não demanda correções, estando de acordo com os
preceitos da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis.
No mérito, contudo, não há como acolher a pretensão do autor, pois, desde 1993, a rodovia BR-364,
aí incluído o trecho objeto do PLC no 185, de 2009, já
conta com outra denominação supletiva, igualmente
atribuída por lei. Trata-se da Lei no 8.733, de 25 de
novembro de 1993, que deu àquela rodovia a denominação “Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira”.
Como a lei não traz indicação de trecho para aplicação
da homenagem dirigida ao ex-presidente JK, admite-se que a referida denominação aplica-se a toda a
extensão da rodovia.
Vale lembrar que a BR-364 teve sua implantação
iniciada no governo de Juscelino Kubitschek, após
histórica reunião realizada em 2 de fevereiro de 1960
com os governadores dos estados da região Norte,
na qual o presidente, num ato de coragem e arrojo,
decidiu construir uma rodovia ligando Cuiabá (MT)
a Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Essa rodovia,
cujo traçado atual se estende desde o Estado de São
Paulo até a fronteira do Brasil com o Peru, no Estado
do Acre, além de ter sido decisiva para a integração
do Norte e do Centro-Oeste ao restante do País, vi-
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ria a se constituir no principal eixo de escoamento da
produção daquelas regiões.
Sem desdouro dos méritos da personalidade a
quem o projeto em pauta pretende agora homenagear,
é necessário atentar para as implicações decorrentes
da superposição de denominações legalmente aplicadas ao mesmo objeto.
A prosperar a presente iniciativa, a denominação anterior será fatalmente revogada, pelo menos no
trecho coincidente com o da nova denominação. Isso
porque, nos termos da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657, de 4 de
setembro de 1942), “a lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare, quando seja com ela
incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior” (art. 2o, § 1o).
Longe de pretender sopesar realizações e atributos pessoais de qualquer dos homenageados, entendo que a substituição de nomes atribuídos a vias,
terminais, logradouros e edificações públicas deve ser
evitada, sob pena de desvirtuamento da principal razão
para homenagens desse tipo – perpetuar, para conhecimento das futuras gerações, a memória e o exemplo
de ilustres personalidades e seus feitos.
Sabendo-se que a conversão do PLC no 185,
de 2009, em lei aboliria a homenagem que, há quase
vinte anos, quis o Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, conceder a Juscelino
Kubitschek – homem público extraordinário, executor
de obras de inequívoco significado para todo o povo
brasileiro – proponho que esta Comissão se manifeste
contrariamente ao projeto.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela rejeição do PLC no
185, de 2009.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2011.

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53377

53378 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇAO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 21. Compete à União:
....................................................................................
XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o
sistema nacional de viação;
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e
emissões de curso forçado;
III – fixação e modificação do efetivo das Forças
Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legislativas;
VII – transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do
Ministério Público e da Defensoria Pública da União e
dos Territórios e organização judiciária, do Ministério
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas;
XI – criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração Pública;
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
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XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos
da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32 de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei dc iniciativa conjunta dos
Presidentes da República, da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal c do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
XV – fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os
arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41 19-12-2003)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do plano nacional de
viação, e da outras providencias.
....................................................................................
LEI Nº 8.733, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1993
Dá a denominação de Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira à Rodovia
BR-364.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 4.657,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro.
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Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. (Redação dada pela Lei nº
12.376, de 2010)
....................................................................................
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
(Vide Lei nº 3.991, de 1961)
§1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.
....................................................................................
Of. nº 161, /2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ilderlei
Cordeiro, que “Denomina Rodovia Deputado Ildefonço
Cordeiro o trecho da Rodovia BR-364, entre as localidades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança,
Estado do Acre.”
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer – Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
RELATÓRIO
Relator: Senador Randolfe Rodrigues
I – Relatório
De iniciativa do Deputado Ilderlei Cordeiro, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n° 185, de 2009 (Projeto
de Lei n° 2.530, de 2007, na origem), pretende atribuir
denominação ao trecho da rodovia BR-364 compreendido entre as localidades acreanas de Nova Califórnia
e Boqueirão da Esperança, em homenagem a Ildefonço Cordeiro, ex-deputado federal pelo Estado do Acre.
O autor do projeto destaca aspectos relevantes da
biografia do homenageado, que, nascido em Cruzeiro
do Sul (AC), morreu prematuramente em acidente aéreo aos 57 anos de idade, no exercício do mandato de
deputado federal. Segundo a justificação apresentada,
Ildefonço Cordeiro foi grande defensor da integração
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rodoviária do Acre – tanto nas ligações internas, entre
os municípios do estado, como nas ligações com os
países vizinhos (Bolívia e Peru). Como deputado federal (1999-2002), participou ativamente do processo
de dotação orçamentária e liberação de verbas para a
pavimentação da rodovia BR-364 no estado.
Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu
aprovação das Comissões de Viação e Transportes,
de Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e
de Cidadania.
Nesta Casa, onde a proposição foi submetida
à apreciação terminativa da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte (CE), não foram oferecidas emendas.
II – Análise
De acordo com o art. 102, II, do Regimento Interno
do Senado Federal, compete à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) pronunciar-se a respeito
de matérias que versem sobre homenagens cívicas,
como a que é objeto da proposição em análise. No
caso presente, por ser a única comissão a examinar
o projeto, deve a CE opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa empregada,
além do mérito.
Por atribuir denominação a rodovia federal, a matéria insere-se entre aquelas de competência da União,
previstas no art. 21, XXI, da Constituição Federal. Nessa condição, e nos termos do art. 48 da Constituição,
cabe ao Congresso Nacional dispor sobre o assunto,
que não integra a reserva de iniciativa de outro Poder.
De resto, a proposição observa os critérios estabelecidos na Lei n° 6.682, de 27 de agosto de 1979,
que “dispõe sobre a denominação de vias e estações
terminais do Plano Nacional de Viação” (PNV). De
acordo com essa lei, os terminais, viadutos ou trechos
de vias integrantes do sistema nacional de transporte
terão a denominação das localidades em que se situem, obedecida a nomenclatura fixada no PNV, mas
poderão, mediante lei especial, receber designação
supletiva àquela de caráter oficial. São admitidas, para
esse fim, “designações de fatos históricos ou nomes de
pessoas falecidas com relevantes serviços prestados
à Nação ou à humanidade”.
O projeto adota técnica legislativa adequada, que
não demanda correções, estando de acordo com os
preceitos da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis.
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No mérito, acolhemos as razões expendidas pelo
autor, para quem o projeto busca preservar a memória
de um homem honrado que dedicou a vida à defesa dos
interesses do povo do Acre, estado no qual se situa o
trecho rodoviário escolhido para a homenagem. Nada
mais pertinente e meritório, portanto, já que a iniciativa
vem em reconhecimento da ação política empreendida
pelo então Deputado Federal Ildefonço Cordeiro em
prol da integração rodoviária do estado, com destaque
para a pavimentação do trecho acreano da BR-364.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela aprovação do PLC
n° 185, de 2009.
Sala da Comissão, – Senador Randolfe Rodrigues, Relator.
PARECER Nº 1.384, DE 2011
Da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 19, de 2010, do Senador Raimundo Colombo, que denomina que o aeroporto de
Jaguaruna, em Santa Catarina, seja denominado “Aeroporto Zilda Arns”.
Relator: Senador Vital do Rêgo
Relator ad hoc: Senador Sérgio Petecão
I – Relatório
O projeto de lei em análise atribui a denominação
de “Aeroporto Zilda Arns” ao aeroporto de Jaguaruna,
em Santa Catarina.
O autor, Senador Raimundo Colombo, considera
a homenageada “a maior brasileira dedicada à causa
da família e da infância”. Nascida em Forquilhinha (SC),
em 1934, Zilda Arns foi médica pediatra e sanitarista.
Foi, também, fundadora e coordenadora internacional
da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa,
organização que recebeu diversos prêmios pelo trabalho desenvolvido. A atuação da Pastoral da Criança
resultou em expressiva redução da mortalidade infantil
e salvou crianças pobres da desnutrição e da violência,
mediante a disseminação de conhecimentos sobre a
prevenção de doenças junto às suas famílias. Em vin-
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te e cinco anos, a Pastoral acompanhou mais de um
milhão e oitocentas mil crianças, em 4.060 municípios,
por meio de 261.962 voluntários.
A proposição foi distribuída exclusivamente à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), para
decisão terminativa. Não foram apresentadas emendas.
II – Análise
A matéria em análise, por tratar de homenagem
cívica, enquadra-se entre aquelas passíveis de apreciação pela CE, nos termos do art. 102, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal.
Uma vez que se trata de decisão terminativa
e exclusiva, será aqui analisado não só o mérito da
proposta, mas também sua adequação aos princípios
constitucionais vigentes.
O equipamento cuja denominação se pretende
alterar ainda não foi inaugurado. Quando pronto, não
pertencerá, entretanto, à União, mas ao Estado de Santa Catarina, que já adotou, inclusive, a denominação
“Aeroporto Regional Sul – Humberto Ghizzo Bortoluzzi”.
Em se tratando de um bem estadual, não se admite, em respeito ao princípio federativo, que lei federal
lhe altere a denominação.
Por certo, não faltarão oportunidades para prestar a
justa homenagem à Doutora Zilda Arns, que, como bem
apontou o Senador Raimundo Colombo, foi uma incansável defensora das crianças mais pobres do nosso País.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela Rejeição, por inconstitucionalidade, do Projeto de Lei do Senado n°
19, de 2010.
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Of. nº 162/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição
do Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2010, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Raimundo Colombo, que Denomina que o aeroporto de Jaguaruna, em
Santa Catarina, seja denominado “Aeroporto Zilda Arns”.
Respeitosamente, – Senador Paulo Bauer – Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
PARECERES NºS 1.385 E 1.386, DE 2011
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
159, de 2010, do Senador Gim Argello, que
altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de
2006, que regulamenta a comercialização
de alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância e também a de produtos
de puericultura correlatos, para proibir a
comercialização e a oferta de mamadeiras,
bicos e chupetas que contenham bisfenol-A em sua composição.
PARECER Nº 1.385, DE 2011
(Da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa)
Relatora: Senadora Rosalba Ciarlini
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 159, de
2010, de autoria do Senador Gim Argello, veda a comercialização e a oferta, ainda que gratuita, de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância
bisfenol-A. Para tanto, a proposição acrescenta novo
art. 25-A à Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, que
regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de
produtos de puericultura correlatos.
De acordo com o autor, a proposição objetiva
proteger o público infantil de potenciais efeitos adversos relacionados à exposição precoce aos produtos
que contêm a substância bisfenol-A (BPA, do inglês
bisphenol A) – entre eles, câncer e alterações no
desenvolvimento físico, neurológico e comportamental
de crianças –, com base no princípio da precaução.
O PLS nº 159, de 2010, foi distribuído à apreciação
das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Par-
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ticipativa (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS), cabendo
a esta última decisão terminativa acerca da matéria.
Não foram apresentadas emendas ao projeto.
II – Análise
De acordo com o art. 102-E do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), cabe à CDH opinar sobre
projetos de lei que versem sobre proteção à infância.
Nesse sentido, a matéria do projeto de lei sob análise
tem grande relevância no âmbito do temário desta comissão, haja vista que as evidências científicas indicam
que a saúde dos seres humanos pode sofrer consequências adversas em virtude da exposição ao BPA.
Notadamente os bebês e as crianças, por terem uma
exposição aumentada ao produto, comparativamente
aos adultos, são as principais vítimas dessa intoxicação.
O BPA é um aditivo utilizado para dar forma a
objetos de policarbonato – um tipo de plástico –, tais
como mamadeiras, pratos, copos, xícaras, garrafões
d’água reutilizáveis e brinquedos. É usado também nos
revestimentos de recipientes e embalagens à base de
resina epóxi, encontrada em latas de conservas e de
bebidas, entre outras.
O BPA consta da “lista positiva de polímeros e
resinas para embalagens e equipamentos plásticos em
contato com alimentos”, anexa à Resolução da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 17, de 17
de março de 2008. Seu uso é, portanto, autorizado pela
legislação brasileira, desde que obedecido o limite de
migração específica (LME) de 0,6mg/kg, ou seja, 0,6
miligrama do produto para cada quilo da embalagem.
Igual limite foi harmonizado no âmbito do Mercosul.
Entretanto, no restante do mundo, iniciativas legislativas já ocorreram com vistas ao banimento do uso
do BPA, por suspeita de causar disfunções no sistema
endócrino e reprodutor. Como medida de precaução,
Canadá, Dinamarca, Costa Rica e França vedaram o
BPA em mamadeiras e outros produtos infantis. No Japão, fabricantes de produtos infantis decidiram retirar
o BPA da composição de embalagens de alimentos.
Nos Estados Unidos da América, alguns estados tais
como Vermont, Connecticut, Maryland, Minnesota, Washington e Wisconsin também baniram a substância.
A Anvisa, contudo, ainda considera seguro o limite estabelecido em norma e não se manifestou sobre as novas pesquisas e discussões em andamento
nos Estados Unidos e na Europa. Dessa forma, dado
o imobilismo da agência reguladora, é necessário que
o nosso país também aprove leis mais severas para
coibir o uso de BPA, pois há fortes indícios de que,
mesmo em quantidades mínimas, o produto é prejudicial à saúde.
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Por fim, entendemos que o presente projeto de
lei pode contribuir para minimizar os riscos à saúde
da população e que os benefícios sociais e sanitários
resultantes da medida proposta conferem inegável
mérito ao projeto.
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III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010.
Sala da Comissão, 24 de novembro de 2010. –
Senadora Rosalba Ciarlini, Relatora.
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PARECER Nº 1.386, DE 2011
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Paulo Davim
I – Relatório
Vem ao exame da Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 159, de
2010, do Senador Gim Argello, que proíbe a comercialização e a oferta, ainda que gratuita, de mamadeiras, bicos e chupetas que contenham a substância
bisfenol-A.
Nesse sentido, o projeto propõe o acréscimo de
um art. 25-A à Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
que regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também a
de produtos de puericultura correlatos.
O art. 2º firma o termo inicial da vigência do
diploma legal para 180 dias após a data de sua publicação.
A apresentação do projeto é justificada por seu
autor em função dos riscos sanitários inerentes à exposição dos lactentes e crianças ao bisfenol-A.
A proposição foi distribuída à prévia apreciação
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde recebeu parecer pela aprovação.
Caberá à CAS decidir em caráter terminativo sobre o
projeto, que não recebeu emendas.
II – Análise
Preliminarmente, cumpre ressaltar que a matéria
– proteção à saúde – conforma-se ao rol de atribuições
desta Comissão, nos termos do inciso II do art. 100 do
Regimento Interno do Senado Federal.
Conforme salientado pelo autor e pela relatora
na CDH, Senadora Rosalba Ciarlini, o bisfenol-A é
uma substância química largamente empregada na
fabricação de policarbonatos, que, no entanto, oferece
potencial cancerígeno quando ingerida. Nesse sentido,
o projeto é especialmente meritório, pois visa a prote-
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ger o ser humano na fase mais sensível de sua vida,
ou seja, na infância.
Com efeito, estudos publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstraram que a
ingesta diária média de bisfenol-A é muito variável,
mas foi estimada em 0,2µg/kg (dois décimos de micrograma por quilograma) de peso corporal em bebês
amamentados exclusivamente no peito; de 2,3µg/kg
naqueles alimentados por fórmulas infantis usando
mamadeiras sem policarbonato; e de 11,0µg/kg de
peso em lactentes em uso de fórmulas oferecidas
em mamadeiras fabricadas com policarbonato. Para
adultos, a estimativa de consumo foi de 1,5µg/kg de
peso corporal.
Isso demonstra cabalmente que os lactentes
constituem o segmento populacional mais afetado pelo
uso disseminado do bisfenol-A pela indústria. Dessarte, a proposição legislativa sob análise é precisa ao
vedar o uso da substância em produtos empregados
na alimentação infantil.
O potencial carcinogênico do bisfenol-A está
registrado na literatura médica internacional, bem
como seus efeitos deletérios sobre o sistema endócrino. Considerando a existência de dúvidas sobre
os níveis seguros de exposição ao produto, a medida
mais prudente e racional a ser adotada é afastá-lo
da alimentação das crianças. E isso deve ser feito o
mais rápido possível.
No mais, não há reparos a fazer em relação à
constitucionalidade, à juridicidade e à técnica legislativa do PLS nº 159, de 2010.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo
Davim, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006
Regulamenta a comercialização de
alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de produtos de
puericultura correlatos.
....................................................................................
Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não
conterão mais de 10 (dez) partes por bilhão de quaisquer N-nitrosaminas e, de todas essas substâncias em
conjunto, mais de 20 (vinte) partes por bilhão.
....................................................................................
Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de 12 (doze) meses,
contado a partir da publicação desta lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao
seu fiel cumprimento. (Vide Lei nº 11.460, de 2007)
....................................................................................
OFÍCIO Nº 261/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 159, de 2010,
que Altera a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
que regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também a
de produtos de puericultura correlatos, para proibir a
comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos e
chupetas que contenham bisfenol-A em sua composição, de autoria do Senador Gim Argello.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
PARECER N° 1.387, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais, ao
Projeto de Lei do Senado n° 240, de 2011,
da Senadora Ana Amélia, que altera a Lei
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Presidência Social e dá outras providências,
para incluir a esclerose lateral amiotrófica
entre as doenças e condições cujos portadores são beneficiados com a isenção do
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cumprimento de prazo de carência para a
concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Relator: Senador Paulo Paim
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado n° 240, de 2011,
que altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências, para incluir a esclerose lateral amiotrófica entre as doenças e condições
cujos portadores são beneficiados com a isenção do
cumprimento de prazo de carência para a concessão
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é de
autoria da Senadora Ana Amélia.
A proposição objetiva, em síntese, alterar a redação do art. 151 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, para estender o benefício de dispensa do cumprimento de prazo de carência, para a concessão de
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aos portadores da esclerose lateral amiotrófica (ELA), no âmbito do Regime Geral da Previdência Social e que se
aprovado passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 151. A lista de doenças mencionada
no inciso II do art. 26 incluirá, obrigatoriamente, tuberculose ativa, hanseníase, alienação
mental, esclerose lateral amiotrófica, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de
Paget (osteíte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), contaminação
por radiação e hepatopatia grave.”
Na sua justificativa a autora esclarece que a ELA
é uma doença neurodegenerativa grave caracterizada
pela morte dos neurônios motores, responsáveis pelo
comando da musculatura esquelética de todo o corpo,
o que causa o comprometimento progressivo de várias
funções, como a fala, a deglutição, a respiração e a
movimentação dos membros.
A doença, que afeta cerca de quatorze mil brasileiros, inicia-se pela perda da força dos membros
superiores ou inferiores, ao mesmo tempo em que
aparecem contrações involuntárias dos músculos dos
braços e das pernas. Com a evolução, os movimentos
dos membros são comprometidos e o paciente passa
a ter dificuldade para respirar, deglutir, falar e andar.
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Como se vê, o padecimento dos portadores
de ELA e de seus familiares é incomensurável e
todos os esforços para buscar a cura da doença e
todas as medidas para trazer-lhes algum conforto
são bem-vindas.
A proposição está submetida ao juízo terminativo desta Comissão e até a presente data não foram
apresentadas emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos do art. 100, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, compete à Comissão de
Assuntos Sociais dar parecer sobre o presente Projeto de Lei.
As regras para concessão de benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, tem natureza
previdenciária e inserem-se no campo da Previdência
Social. Normas com esse conteúdo estão entre aquelas de iniciativa comum, previstas no art. 61 da Constituição Federal.
Cabe ao Congresso Nacional a competência
para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48 da
mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos
que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, no que concerne ao
seu aspecto formal.
No mérito, assiste razão a ilustre autora quando argumenta que o curso da doença dura em média
de três a cinco anos a partir dos primeiros sintomas
e, ao final, quando todos os músculos do corpo se
petrificam, a morte vem em decorrência de parada
respiratória.
Trata-se, portanto, de doença agressiva, que merece, por todos os ângulos, principalmente iluminado
pelo princípio da dignidade humana inscrito no inciso III
do art. 1º da Constituição Federal, tratamento especial
por parte da legislação infraconstitucional.
Consigne-se, que atualmente não existe tratamento eficaz contra a ELA e hoje ainda não há
possibilidade de cura para a doença. Para o futu-
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ro, a grande esperança reside nas pesquisas com
células-tronco.
Como se vê, o padecimento dos portadores
de ELA e de seus familiares é incomensurável e
todos os esforços para buscar a cura da doença e
todas as medidas para trazer-lhes algum conforto
são bem-vindas.
Neste cenário é que o projeto pretende a inclusão da esclerose lateral amiotrófica no inciso II do
art. 26 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social. Esse inciso isenta do cumprimento do período de carência para a concessão de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez os portadores de doenças que constem de lista a ser elaborada pelos
Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego, e da
Previdência Social.
A referida lista só foi apresentada por meio da
Portaria Interministerial MPAS/MS n° 2.998, de 23 de
agosto de 2001, dos Ministérios da Previdência e Assistência Social (MPAS) e da Saúde (MS), isto é, quase
dez anos após a publicação da Lei e contempla, além
das doenças e dos agravos à saúde listados no art.
151 da citada Lei n° 8.213, de 1991, a contaminação
por radiação e a hepatopatia grave.
No momento atual, a redação vigente para o citado art. 151 da lei perdeu o sentido, pois o seu texto
faz referência ao hiato de tempo que iria transcorrer
enquanto a lista ainda não tivesse sido publicada. Por
isso, esta proposição vem em boa hora para alterar a
redação do referido dispositivo, inserindo, também, a
hepatopatia grave no rol da Lei.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado no 240, de 2011.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. – Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Paulo
Paim, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
....................................................................................
III – a dignidade da pessoa humana;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 26. Independe de carência a concessão das
seguintes prestações:
II – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou
causa e de doença profissional ou do trabalho, bem
como nos casos de segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido
de alguma das doenças e afecções especificadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do
Trabalho e da Previdência Social a cada três anos,
de acordo com os critérios de estigma, deformação,
mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira
especificidade e gravidade que mereçam tratamento
particularizado;
....................................................................................
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, indepen-
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de de carência a concessão de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez ao segurado que, após
filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for
acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa;
hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose
anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da
doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da
deficiência imunológica adquirida (AIDS); e contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada.
....................................................................................
Ofício n° 262/2011-Presidência/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2011,
que altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências, para incluir a esclerose lateral amiotrófica entre as doenças e condições
cujos portadores são beneficiados com a isenção do
cumprimento de prazo de carência para a concessão
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de
autoria da Senadora Ana Amélia.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
PARECER Nº 1.388, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 312, de
2011, do Senador Gim Argello, que altera
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica da Saúde), para assegurar
o direito à cirurgia plástica reparadora no
âmbito do Sistema Único de Saúde.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 312, de
2011, de autoria do Senador Gim Argello, acrescenta
parágrafo único ao art. 19-M da Lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para
incluir as cirurgias plásticas corretivas ou reparadoras
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entre os procedimentos terapêuticos que configuram a
assistência terapêutica integral no campo de atuação
do Sistema Único de Saúde (SUS).
O art. 19-M é um dos dispositivos que compõem
o capítulo recentemente incorporado à Lei Orgânica
da Saúde pela Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011,
“para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS”.
Esse artigo define “assistência terapêutica integral”
como a dispensação de medicamentos e produtos
de interesse para a saúde e o oferecimento de procedimentos terapêuticos e as condições em que isso é
devido pelo sistema.
O PLS n° 312, de 2011, estabelece que as cirurgias plásticas corretivas e reparadoras, inclusive as de
lesões decorrentes de violência ou acidentes, incluem-se no rol desses procedimentos.
A proposição é justificada pelo seu autor como
necessária, frente à dificuldade de acesso a esse
tipo de cirurgia no SUS, mesmo àquelas para reparar sequelas graves e deformantes. A explicitação do
direito serve, assim, para assegurá-lo definitivamente
e para que não reste dúvida sobre a importância do
procedimento.
O projeto não recebeu emendas e será apreciado terminativamente por esta Comissão de Assuntos
Sociais (CAS).
II – Análise
Concordamos com o propositor quanto à necessidade de ampliação da oferta de cirurgias reparadoras
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no âmbito do SUS. Do nosso ponto de vista, a positivação do direito a esse acesso, objeto da proposição,
deverá constituir elemento favorecedor da revisão das
políticas correspondentes e da ampliação do financiamento e da oferta dos procedimentos referidos.
Tem mérito, portanto, o projeto.
Quanto à regimentalidade, constitucionalidade e
juridicidade, também não há reparos a fazer: (i) cuida
o projeto em análise de matéria cujo exame compete a
esta Comissão, nos termos do art. 100, do Regimento
Interno do Senado; (ii) a matéria se insere na competência da União para legislar privativamente sobre seguridade social, que compreende a saúde e, portanto,
as atribuições do SUS, e concorrentemente com os
Estados e o Distrito Federal sobre proteção e defesa
da saúde, segundo dispõe a Constituição Federal em
seus arts. 22, XXIII, e 24, XII; (iii) não fere princípios
fundamentais e atende à Constituição Federal quanto
à espécie legislativa adequada para tratar do assunto
– lei ordinária.
Está, ademais, vazado em boa técnica legislativa.
III – Voto
Em vista do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 312, de 2011.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente – Senador Mozarildo Cavalcanti, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
XXIII – seguridade social;
....................................................................................
Art. 24. Compete á União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
XII – Previdência Social, proteção e defesa da
saúde;
....................................................................................
LEI N° 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a
que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em: (Incluído pela Lei n° 12.401, de 2011) Citado por 51
I – dispensação de medicamentos e produtos de
interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em
protocolo clínico para e doença ou o agravo à saúde
a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluído pela Lei
n° 12.401, de 2011)
II – oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes
de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional
por serviço próprio, conveniado ou contratado.
Art. 19-N. Para os efeitos do disposto no art.
19-M, são adotadas as seguintes definições: Citado por 51
....................................................................................
LEI N° 12.401, DE 28 DE ABRIL DE 2011
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência
terapêutica e a incorporação de tecnologia
em saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS.
....................................................................................
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Ofício n° 263/2011 – Presidência/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado n° 312, de 2011,
que Altera a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica da Saúde), para assegurar o direito à cirurgia plástica reparadora no âmbito do Sistema Único
de Saúde, de autoria do Senador Gim Argello.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
PARECER No 1.389, DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado no 351,
de 2011, do Senador Delcídio do Amaral,
que dispõe sobre o regime de trabalho dos
empregados nas atividades de operação,
manutenção e outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.
Relator: Senador Lobão Filho
Relatora ad hoc: Senadora Ana Amélia
I – Relatório
Em exame nesta Comissão, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, que
trata sobre o regime de trabalho dos empregados nas
atividades de operação, manutenção e outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.
O projeto prevê que, quando imprescindível para
a continuidade operacional, o empregado será mantido
em seu posto de trabalho em regime de revezamento
em turnos de 8 horas. O turno de 12 horas de trabalho
será restrito às seguintes situações: durante a parada
das usinas; emergência operacional; e situações específicas, observado o plano de operação da empresa.
Para garantir a normalidade das operações ou para
atender a imperativos de proteção e segurança nuclear,
poderá ser exigida a disponibilidade do empregado no
local de trabalho ou em local próximo, durante o intervalo destinado à alimentação, que será de uma hora.
Enquanto o empregado estiver em regime de
revezamento em turnos de 8 horas, são assegurados
os seguintes direitos: pagamento do adicional de trabalho noturno; disponibilização de local para refeições
com equipamentos de cozinha adequados para esta
finalidade; recepção de refeições encomendadas pelos empregados; repouso de 3 dias consecutivos para
cada 6 turnos trabalhados em período diurno ou misto
e repouso de 6 dias consecutivos para cada 6 turnos
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trabalhados em período noturno. Para aqueles empregados que estiverem em regime de revezamento em
turno de 12 horas, ficam assegurados também os seguintes direitos: repouso de 2 dias consecutivos para
cada 4 turnos trabalhados; pagamento, como extraordinárias, das horas excedentes às 180 horas mensais.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, compete a Comissão de Assuntos
Sociais emitir parecer sobre projetos de lei que versem
relações de trabalho.
Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto.
A disciplina da matéria é de competência legislativa
da União (art. 22, I, da Constituição Federal – CF) e
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional
(art. 48, caput, da CF). Também os requisitos de adequação as regras regimentais foram respeitados.
Não havendo, portanto, impedimentos constitucionais, a norma, se aprovada, está apta para entrar
em nosso ordenamento jurídico.
A proposição em discussão pretende regular o
trabalho em regime de revezamento dos empregados
que prestam serviços em atividades de operação, manutenção, proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas, bem como em qualquer outra atividade
necessária ao seu funcionamento.
No mérito, concordamos com os argumentos
apresentados pelo autor. Com efeito, como nas usinas nucleoelétricas o reabastecimento de combustível
nuclear e a manutenção ou realização de melhorias
técnicas são executadas em regime continuo de trabalho, preferencialmente em escalas de revezamento
de 12 horas, para permitir o rápido retorno da unidade
geradora ao sistema elétrico nacional, visando a evitar
a sobrecarga do sistema, são necessárias medidas
de proteção especial aos profissionais que trabalham
nesses estabelecimentos.
Como se sabe, no âmbito do Direito do Trabalho
e da proteção ao trabalhador, dependendo da atividade que ele exerce, o legislador, além de lhe assegurar
seus direitos básicos, deve ainda lhe garantir desempenhar seu oficio com segurança para sua vida e saúde,
inclusive com o necessário repouso após a jornada
de trabalho e depois do decurso de tempo de efetivo
comparecimento ao serviço.
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Por isso, atendidos os requisitos de interesse social e tendo em vista as características de determinadas
atividades, deve o legislador criar normas específicas
considerando o tipo de atividade, o desgaste produzido
por ela e os riscos que lhe são inerentes para, desse
modo, dispensar-lhe um tratamento especial.
Atenta a esses aspectos, a legislação trabalhista contém normas protetoras de situações por motivo
de ordem pessoal (mulheres, menores e idosos) e de
ordem profissional (bancários, empregados nos serviços de telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial,
serviço ferroviário, trabalho em minas de subsolo, entre outras). No entanto, a despeito de sua importância
e das especiais características de que se reveste sua
atividade, para os empregados nas usinas nucleoelétricas não há, ainda, norma nesse sentido.
As disposições propostas pelo presente projeto
vêm em boa hora e, com certeza irão proporcionar um
tratamento mais adequado aos empregados que prestam serviços em atividade de operação, manutenção,
proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas.
Por fim, cabe-nos promover um pequeno reparo
à redação do § 3o do artigo 2o do projeto, no que tange
ao intervalo destinado à alimentação do empregado,
estabelecido em uma hora pela proposição. Como
esse empregado está em regime de disponibilidade
no local de trabalho ou próximo dele e tendo em vista
a peculiaridade de sua atividade, que é a de atender
a imperativos de proteção e segurança nuclear, entendemos que, nesse caso, o intervalo para a alimentação
deva ser reduzido para meia hora.
III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, com a
seguinte emenda:
EMENDA No 1 – CAS
Dê-se ao § 3o do art. 2o do Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 2o ...................................................
§ 3o Para garantir a normalidade das
operações ou para atender a imperativos de
proteção e segurança nuclear, poderá ser exigida a disponibilidade do empregado no local
de trabalho ou em local próximo, durante o
intervalo destinado a alimentação, que será
de 30 (trinta) minutos.”
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente.
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segurados, além dos já previstos nos incisos I, II, e III
do art. 3o, os seguintes direitos:

Dispõe sobre o regime de trabalho
dos empregados nas atividades de operação, manutenção e outras necessárias ao
funcionamento das usinas nucleoelétricas.

I – repouso de no mínimo 2 (dois) dias consecutivos
para cada 4 (quatro) turnos trabalhados;
II – pagamento, coma extraordinárias, das horas excedentes as 180 (cento e oitenta) horas mensais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O regime de trabalho regulado nesta lei é
aplicável aos empregados que prestam serviços em
atividades de operação, manutenção, proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas, bem como
em qualquer outra atividade necessária ao funcionamento das unidades nucleares.
Art. 2o Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu
posto de trabalho em regime de revezamento.
§ 1o O regime de revezamento observará o turno
de 8 (oito) horas e será adotado nas atividades rotineiras descritas no artigo anterior.
§ 2o O turno de 12 (doze) horas de trabalho será
restrito às seguintes situações:

Art. 5o A variação de horários, em escalas de
revezamento diurno, noturno ou misto, será estabelecida pelo empregador com obediência aos preceitos
desta Lei.
Art. 6o Os atuais regimes de trabalho, nas atividades previstas no artigo 1o, bem como as vantagens
a eles inerentes, serão ajustados as condições estabelecidas nesta Lei, de forma que não ocorra redução
de remuneração.
Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais.

I – durante a parada das usinas;
II – em emergência operacional;
III – específicas, observado o plano de operação da
empresa.
o

§ 3 Para garantir a normalidade das operações
ou para atender a imperativos de proteção e segurança nuclear, poderá ser exigida a disponibilidade do
empregado no local de trabalho ou em local próximo,
durante o intervalo destinado à alimentação, que será
de 30 (trinta) minutos.
Art. 3o Durante o período em que o empregado
permanecer no regime de revezamento em turnos de
8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes
direitos:
I – pagamento do adicional de trabalho noturno;
II – disponibilização de local adequado para refeições
com equipamentos de cozinha adequados para
esta finalidade;
III – recepção de refeições encomendadas pelos empregados;
IV – repouso de:
a) 3 (três) dias consecutivos para cada
6 (seis) turnos trabalhados em período diurno
ou misto; e
b) 6 (seis) dias consecutivos para cada 6
(seis) turnos trabalhados em período noturno.
Art. 4o Ao empregado que trabalhe no regime de
revezamento em turno de 12 (doze) horas, ficam as-

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Ofício no 268/2011 – Presidência/ CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011,
de autoria do Senador Delcídio do Amaral, que dispõe
sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de operação, manutenção e outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas, e a
Emenda no 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Relator: Senador Lobão Filho
I – Relatório
Em exame nesta Comissão, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, que
trata sobre o regime de trabalho dos empregados nas
atividades de operação, manutenção e outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.
O projeto prevê que, quando imprescindível para
a continuidade operacional, o empregado será mantido
em seu posto de trabalho em regime de revezamento
em turnos de 8 horas. O turno de 12 horas de trabalho
será restrito às seguintes situações: durante a parada
das usinas; emergência operacional; e situações específicas, observado o plano de operação da empresa.
Para garantir a normalidade das operações ou para
atender a imperativos de proteção e segurança nuclear,
poderá ser exigida a disponibilidade do empregado no
local de trabalho ou em local próximo, durante o intervalo destinado à alimentação, que será de uma hora.
Enquanto o empregado estiver em regime de
revezamento em turnos de 8 horas, são assegurados
os seguintes direitos: pagamento do adicional de trabalho noturno; disponibilização de local para refeições
com equipamentos de cozinha adequados para esta
finalidade; recepção de refeições encomendadas pelos empregados; repouso de 3 dias consecutivos para
cada 6 turnos trabalhados em período diurno ou misto
e repouso de 6 dias consecutivos para cada 6 turnos
trabalhados em período noturno. Para aqueles empregados que estiverem em regime de revezamento em
turno de 12 horas, ficam assegurados também os seguintes direitos: repouso de 2 dias consecutivos para
cada 4 turnos trabalhados; pagamento, como extraordinárias, das horas excedentes as 180 horas mensais.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com
o disposto no art. 100, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, compete a Comissão de Assuntos
Sociais emitir parecer sobre projetos de lei que versem
relações de trabalho.
Sob o aspecto formal, não vislumbramos óbice
algum de natureza jurídica ou constitucional no projeto.
A disciplina da matéria é de competência legislativa
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da União (art. 22, I, da Constituição Federal – CF) e
inclui-se entre as atribuições do Congresso Nacional
(art. 48, caput, da CF). Também os requisitos de adequação as regras regimentais foram respeitados.
Não havendo, portanto, impedimentos constitucionais, a norma, se aprovada, esta apta para entrar
em nosso ordenamento jurídico.
A proposição em discussão pretende regular o
trabalho em regime de revezamento dos empregados
que prestam serviços em atividades de operação, manutenção, proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas, bem como em qualquer outra atividade
necessária ao funcionamento das usinas nucleares.
No mérito, não há reparos a fazer. Com efeito,
como nas usinas nucleoelétricas o reabastecimento de
combustível nuclear e a manutenção ou realização de
melhorias técnicas são executadas em regime contínuo
de trabalho, preferencialmente em escalas de revezamento de 12 horas, para permitir o rápido retorno da
unidade geradora ao sistema elétrico nacional, visando a evitar a sobrecarga do sistema, são necessárias
medidas de proteção especial aos profissionais que
trabalham nesses estabelecimentos.
Como se sabe, no âmbito do Direito do Trabalho
e da proteção ao trabalhador, dependendo da atividade que ele exerce, o legislador, além de lhe assegurar
seus direitos básicos, deve ainda lhe garantir desempenhar seu oficio com segurança para sua vida e saúde,
inclusive com o necessário repouso após a jornada
de trabalho e depois do decurso de tempo de efetivo
comparecimento ao serviço.
Por isso, atendidos os requisitos de interesse social e tendo em vista as características de determinadas
atividades, deve o legislador criar normas específicas
considerando o tipo de atividade, o desgaste produzido
por ela e os riscos que lhe são inerentes para, desse
modo, dispensar-lhe um tratamento especial.
Atenta a esses aspectos, a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, traz em seu Título
III (Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho) as
normas protetoras de situações por motivo de ordem
pessoal (mulheres, menores e idosos), ou de ordem
profissional (bancários, empregados nos serviços de
telefonia, de telegrafia submarina e subfluvial, serviço
ferroviário, trabalho em minas de subsolo, entre outras).
Para os empregados nas usinas nucleoelétricas não
há, ainda, disposição nesse sentido.
As normas propostas pelo presente projeto vêm
em boa hora e, com certeza irão proporcionar um tratamento mais adequado aos empregados que prestam
serviços em atividade de operação, manutenção, proteção radiológica e física das usinas nucleoelétricas.
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Por fim, em atendimento ao disposto no inciso
IV do art. 7o da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998, que estabelece que um mesmo assunto (normas especiais sobre duração e condições
de trabalho) não poderá ser disciplinado por mais de
uma lei, propomos, ao final, emenda para inserir o
texto da proposição no corpo da Consolidação das
Leis do Trabalho.
III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, na forma
da seguinte emenda:
EMENDA No – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº

, DE 2011

Acrescenta a Seção XIII-A ao Capítulo
I do Título III da Consolidação das Leis do
Trabalho, para dispor sobre o regime de
trabalho dos empregados nas atividades
de operação, manutenção e outras necessárias ao funcionamento das usinas nucleoelétricas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O Capítulo I do Titulo III da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar acrescida da seguinte Seção XIII-A:
“Seção XIII-A
Dos empregados nas usinas nucleoelétricas
Art. 350-A. Aos empregados que prestam
serviços em atividades de operação, manutenção, proteção radiológica e física nas usinas
nucleoelétricas, bem como em qualquer outra
atividade necessária ao funcionamento das
unidades nucleares, aplicam-se os preceitos
especiais constantes desta Seção:
Art. 350-B. Sempre que for imprescindível
à continuidade operacional, o empregado será
mantido em seu posto de trabalho em regime
de revezamento.
§ 1o O regime de revezamento observará
o turno de oito horas e será adotado nas atividades rotineiras descritas no artigo anterior.
§ 2o O turno de doze horas de trabalho
será restrito às seguintes situações:
I – durante a parada das usinas;
II – em emergência operacional;
III – específicas, observado o plano de
operação da empresa.
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§ 3o Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de proteção e segurança nuclear, poderá ser exigida a
disponibilidade do empregado no local de trabalho ou em local próximo, durante o intervalo
destinado à alimentação, que será de uma hora.
Art. 350-C. Durante o período em que o
empregado permanecer no regime de revezamento em turnos de oito horas, ser-lhe-ão
assegurados os seguintes direitos:
I – pagamento do adicional de trabalho
noturno;
II – disponibilização de local adequado
para refeições com equipamentos de cozinha
adequados para esta finalidade;
III – recepção de refeições encomendadas pelos empregados;
IV – repouso de:
a) três dias consecutivos para cada seis
turnos trabalhados em período diurno ou misto; e
b) seis dias consecutivos para cada seis
turnos trabalhados em período noturno.
Art. 350-D. Ao empregado que trabalhe no
regime de revezamento em turno de doze horas,
ficam assegurados, além dos já previstos nos
incisos I, II e III do art. 3o, os seguintes direitos:
I – repouso de no mínimo dois dias consecutivos pan cada quatro turnos trabalhados;
II – pagamento, como extraordinárias,
das horas excedentes as cento e oitenta horas mensais.
Art. 350-E. A variação de horários, em
escalas de revezamento diurno, noturno ou
misto, será estabelecida pelo empregador nos
termos desta Consolidação.”
Art. 2o Os atuais regimes de trabalho, nas atividades previstas no art. 1o, bem como as vantagens a
eles inerentes, serão ajustados às condições estabelecidas nesta Lei, de forma que não ocorra redução
de remuneração.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Com referência ao Parecer nº 1.380,
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, que acaba de ser lido, a Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei da Câmara nº
166, de 2010, já havia sido aprovado com emendas,
em caráter terminativo, pela Comissão de Serviços de
Infraestrutura, em reunião realizada em 15/09/2011, e
que o prazo para interposição do recurso, previsto no
art. 91 do Regimento Interno, foi aberto e esgotou-se
no dia 30-9-2011.
Contudo, ao ser realizada a revisão do texto para
envio à sanção, surgiu a dúvida quanto à natureza das
emendas apresentadas, motivo pelo qual foi a referida matéria encaminhada à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, nos termos do parágrafo único art.
234 do Regimento Interno.
Nestes termos, uma vez que a matéria foi apreciada terminativa pela Comissão de Serviços de Infraestrutra e que o parecer conclui que as emendas
são de redação, a Presidência encaminha o Projeto
à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) –A Presidência recebeu o Ofício nº
160, de 2011, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 198, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 160/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Matéria adotada pela Comissão
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 284, combinado com o art.
91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal,
comunico a Vossa Excelência que, na sessão realizada
nesta data, o Substitutivo de autoria da Sua Excelência
o Senhor Senador Valdir Raupp, ao Projeto de Lei do
Senado nº 198, de 2010, do Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney, que “Altera a Lei nº 10.994, de
14 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre o depósito legal e de publicações, na Biblioteca Nacional, e
dá outras providências”, para incluir as bibliotecas
públicas estaduais e do Distrito Federal entre as destinatárias de exemplares de publicações referentes ao
depósito legal”, foi dado como definitivamente adotado
pela Comissão.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 160, de
2011, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –A Presidência recebeu os Ofícios nºs
159, 161 e 162, de 2011, do Presidente da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a
apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei
do Senado nº 415, de 2011; do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2009; e do Projeto de Lei do Senado
nº 19, de 2010, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 159/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2011, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Bauer,
que “Dispõe sobre os programas suplementares da
União de seleção, aquisição e distribuição de material didático-escolar para a educação básica”, com a
emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 161/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 185, de 2009, de
autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Ilderlei
Cordeiro, que “Denomina Rodovia Deputado Ildefonço
Cordeiro o trecho da Rodovia BR–364, entre as localidades de Nova Califórnia e Boqueirão da Esperança,
Estado do Acre”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
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OFÍCIO No 262/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS

Of. nº 162/2011/CE
Brasília, 6 de dezembro de 2011
Assunto: Rejeição da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV, e 2º do art. 91 do
Regimento Interno do Senado Federal, comunico a
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data,
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 19, de
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Raimundo Colombo, que denomina que o aeroporto
de Jaguaruna, em Santa Catarina, seja denominado
“Aeroporto Zilda Arns”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios nºs
159, 161 e 162, de 2011, fica aberto o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 261, 262, 263 e 268, de 2011, do Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a
apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 159, de 2010; 240, 312 e 351, de
2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 261/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 159, de 2010,
que Altera a Lei no 11.265, de 3 de janeiro de 2006,
que regulamenta a comercialização de alimentos para
lactentes e crianças de primeira infância e também a
de produtos de puericultura correlatos, para proibir a
comercialização e a oferta de mamadeiras, bicos e
chupetas que contenham bisfenol-A em sua composição, de autoria do Senador Gim Argello.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado no 240, de 2011,
que Altera a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências, para incluir a esclerose lateral amiotrófica entre as doenças e condições
cujos portadores são beneficiados com a isenção do
cumprimento de prazo de carência para a concessão
de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, de
autoria da Senadora Ana Amélia.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO No 263/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado no 312, de 2011, que Altera a
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), para assegurar o direito à cirurgia plástica
reparadora no âmbito do Sistema Único de Saúde, de
autoria do Senador Gim Argello.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OFÍCIO No 268/2011 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 7 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado no 351, de 2011, de autoria do
Senador Delcídio do Amaral, que dispõe sobre o regime
de trabalho dos empregados nas atividades de operação,
manutenção é outras necessárias ao funcionamento das
usinas nucleoelétricas, e a Emenda no 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência aos Ofícios nºs 261,
262, 263 e 268, de 2011, fica aberto o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que as matérias sejam
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apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
933 a 935, de 2011, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, comunicando a aprovação
de Substitutivos aos Projetos de Lei da Câmara nºs 33,
de 2009; e 30, de 2010; e ao Projeto de Lei do Senado
nº 216, de 2004.
São os seguintes os Ofícios:
OF. N° 933/11 – CDH
Brasília, 9 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição,
combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art. 282,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n° 33,
de 2009, que “Dispõe sobre o tratamento preferencial
aos idosos, aos portadores de deficiência e às gestantes em eventos culturais, desportivos e similares”,
e deverá constar da Pauta da próxima reunião para
discussão em turno suplementar.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
OF. N° 934/11 – CDH
Brasília, 9 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição,
combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art.
282, ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão
aprovou Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n°
30, de 2010, que “Obriga a divulgação do número de
telefone da Polícia Rodoviária Federal”, e deverá constar da Pauta da próxima reunião para discussão em
turno suplementar.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente
OF. N° 935/11 – CDH
Brasília, 9 de dezembro de 2011
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58, § 2°, I, da Constituição,
combinado como o parágrafo 2° do artigo 91 e art. 282,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 216,
de 2004, que “Altera o art. 2° da Lei n° 7.853, de 24 de
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outubro de 1989, dando prioridade de tramitação às
causas judiciais em que seja parte pessoa portadora
de deficiência”, e deverá constar da Pauta da próxima
reunião para discussão em turno suplementar.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência aos ofícios lidos,
a Presidência comunica ao Plenário que às matérias
poderão ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão, no turno suplementar, perante a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Na sessão não deliberativa do dia
de hoje, dia 12 de dezembro de 2011, vamos iniciar
os nossos trabalhos convidando os oradores inscritos
para que possam fazer os seus pronunciamentos.
Não fugindo à regra, como primeiro orador inscrito, convido para assumir a tribuna o Senador Paulo
Paim, que tem sido, assim como todos os seus pares,
um Senador extremamente atuante.
Com a palavra V. Exª, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, quero registrar
que, de hoje até o dia 15 de dezembro, Brasília está
sendo palco da III Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres.
Essa Conferência tem como objetivo discutir e
elaborar políticas públicas voltadas à construção da
igualdade, tendo como perspectiva o fortalecimento
da economia, numa visão das mulheres, da cultura e,
naturalmente, de políticas públicas para as mulheres,
que são maioria da população do nosso País. Estaremos contribuindo, assim, para a erradicação da extrema pobreza e para o exercício da cidadania das mulheres no Brasil, uma vez que está comprovado que
um grande número de mulheres são chefes de família
em nosso País.
Um processo de transformação muito importante
vem sendo acelerado no Brasil desde 2003, quando foi
criada, pelo Presidente Lula, a Secretaria de Políticas
para as Mulheres.
Conquistas importantes aconteceram, dentre as
quais, destaco: o Plano Nacional de Políticas Públicas
para as Mulheres, a Lei Maria da Penha e a construção do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres.
A 3a Conferência teve início com as conferências
municipais, a partir de 1o de julho, passando pela fase
estadual e termina agora, aqui, na capital federal. Ela é
coordenada pela Secretária de Políticas para as Mulheres e pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
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As mulheres têm enfrentado, ao longo da história da humanidade, todo tipo de obstáculos e desafios
para ocupar seu lugar de direito ao sol na sociedade.
A proporção de famílias chefiadas por mulheres,
como eu dizia antes, é, atualmente, de 35% e caminha
para os 40%.
O percentual de pessoas em ocupações consideradas precárias por sexo é de 41,1% mulheres e
de 25% homens. O rendimento médio, por sexo, é de
R$1.154, com 61 para os homens e – vejam – praticamente a metade, 759, para as mulheres. No caso
da mulher negra, esse valor cai para 544. Esses são
apenas alguns dados que demonstram a necessidade
de avanços e a importância dessa conferência.
Quero agradecer o convite recebido para participar da conferência e também ratificar o meu respeito e
o meu total apoio à luta que as mulheres vêm travando
ao longo dos tempos.
Quero também, Srª Presidenta, dar um destaque
especial, mais uma vez, ao Supremo Tribunal Federal.
Fiz isso na questão do aviso prévio; fiz isso também
num outro momento, quando falávamos do adicional
de insalubridade, que não poderia mais ser sobre o
mínimo e, sim, sobre o valor da remuneração.
Venho, mais uma vez, à tribuna fortalecer as decisões do STF. Venho tecer um elogio aos Ministros
do Supremo Tribunal Federal pelo reconhecimento da
repercussão geral do instituto da desaposentação. A
repercussão geral é uma análise preliminar realizada
sobre o mérito da questão a ser posteriormente discutida. A decisão proveniente dessa análise será aplicada pelas instâncias inferiores em casos idênticos,
com efeito erga omnes para todos.
A preliminar da repercussão geral é analisada
pelo Plenário do Supremo, por meio de um sistema
informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem
necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um recurso, são necessários pelo menos oito votos. Caso contrário, o tema
deverá ser julgado pela Corte.
Para ser reconhecida, Srª Presidenta Vanessa
Grazziotin, a repercussão geral é necessário que o
tema tenha relevância do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico que ultrapasse os interesses
subjetivos da causa, ou seja, que tenha interesse para
toda a sociedade. E é o caso da desaposentadoria,
porque tem um impacto positivo no fator previdenciário.
Se aprovada a desaposentação, o segurado do regime geral poderá converter a sua atual aposentadoria
por uma outra mais vantajosa, mediante a renúncia
ao primeiro benefício e o recálculo das contribuições
recolhidas após esse período.
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Calcula-se que no Brasil existem, no mínimo, 500
mil aposentados que voltaram a trabalhar. A matéria já
havia sido discutida pelo Supremo em outro recurso
que ingressou na Corte antes do instituto da Repercussão Geral nº 381.367. A decisão está pendente de
decisão pelo pedido de vista, mas o Ministro Marco
Aurélio, como sempre, Relator da matéria e sempre
com posição, a meu ver, progressista, entende que é
possível, juridicamente, garantir ao trabalhador, principalmente ao que é pego pelo maldito fator, o instituto
da desaposentadoria.
Entendo que o reconhecimento da Repercussão
Geral é importante e oportuno, pois todos os recursos
pendentes de julgamento nas instâncias inferiores seguirão o entendimento fixado pela Corte, empregando
celeridade aos demais pedidos, ou seja, tão logo a matéria seja julgada pelo Supremo, os demais tribunais
terão o norte para suas decisões.
Por fim, eu me alinho, mais uma vez, ao entendimento do Ministro Marco Aurélio de que, dentro do
arcabouço jurídico brasileiro, é perfeitamente possível
a aplicação do instituto da desaposentação, que já é
garantida para o Executivo, Legislativo e Judiciário, só
não o era para o trabalhador do regime geral, ou seja,
o mais pobre.
Espero, sinceramente, que a matéria seja julgada
com brevidade e faça justiça aos inúmeros aposentados
que contribuem para a Previdência sem nada receberem em troca, porque já pegaram e foram massacrados
– eu diria – pelo fator. Digo isso porque temos ainda no
Congresso dois Projetos: um, no Senado, de minha autoria, o de nº 91, de 2010, e outro na Câmara, o PL nº
2.682, de 2007, de autoria do Deputado Cleber Verde.
Se o Congresso não aprecia a matéria, que bom,
que bom, e não faz justiça, que bom, que bom que o
Supremo Tribunal Federal decida, juridicamente, o assunto e faça justiça. Quando o Congresso se encolhe
– não vou usar um termo mais pesado, vou ficar com
a palavra “encolhe”, meio que, como dizia Brizola, indo
pelo alambrado, se escondendo na moita, vem o Supremo e decide. E que bom o Supremo estar decidido
a favor do trabalhador. Já foram inúmeros os casos em
que o Supremo se decidiu a favor do trabalhador pela
omissão do Congresso.
Por fim, Srª Presidenta, quero fazer aqui uma leitura rápida de um pequeno balanço do mandato em 2011.
Na sexta-feira passada, eu fiz aqui da tribuna
um relato dos trabalhos realizados pela Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH).
Agora, na tarde dessa segunda, na mesma linha,
eu quero prestar conta rapidamente do trabalho do
gabinete. Algumas ações desenvolvidas e trabalhadas
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pelo nosso gabinete e pela assessoria orçamentária,
legislativa, demandas e comunicação.
Travamos muitas lutas em 2011, todas com as
armas da democracia, que são características da nossa vida pública e parlamentar: diálogo, debate franco
e aberto e composições transparentes e coerentes.
Em todos os momentos, procurei dar o máximo, me entreguei de corpo e alma, coração batendo
mais forte, lágrimas caindo, mas um sorriso largo, o
da franqueza.
O exercício legislativo para mim é semelhante,
e muito, ao ato de abrir uma picada na mata fechada
na busca de um rio com águas límpidas e sabendo
que as águas do rio sempre vão em direção ao mar.
Tem que gostar do que a gente faz, tem que estar bem aparelhado, com ferramentas afiadíssimas,
tem que ter o respaldo do “esquadro” e do “nível”, da
plaina, do maquinário para avançar nesse processo.
As rédeas –, eu diria, lembrando que meu pai era domador – sempre ao nosso controle e a consciência de
que “o fácil fizemos ontem, o difícil realizaremos hoje
e o impossível alcançaremos amanhã”.
Há de se dizer também que o Congresso vem
aprimorando as suas relações. Digo isso pois, nessa
caminhada nos mais longínquos torrões do nosso País,
a nossa gente, o nosso povo está procurando saber o
que se passa por aqui e há uma sede de beber informação, de conhecer mais a vida parlamentar. E aí vêm
as redes sociais, que estão cumprindo o seu papel.
Nesse processo todo, destaco o fundamental papel
dos veículos de comunicação dessa Casa, a TV Senado, a Rádio Senado, o Jornal do Senado, a Agência
Senado, enfim, os nove canais de comunicação garantem que o nosso povo tome esse conhecimento. Parabéns, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado,
relações públicas e todos os profissionais servidores
que fazem parte dessa história, ou seja, estão construindo essa história!
Foram muitos trabalhos de acompanhamento,
visita a ministros, pleitos de prefeitos e vereadores.
Enfim, demandas do Estado e da sociedade.
Destaco aqui Srª Presidenta obras rodoviárias:
duplicação da BR 386, federalização da RST 470, e
federalização da BR 153.
Carvão Mineral: avanço no debate que estamos
fazendo sobre o Leilão chamado “A-5”.
Defesa da construção da segunda ponte do Guaíba. Reestruturação da ULBRA (Universidade Luterana do Brasil).
Defesa das empresas de chaves de fenda em
agenda no MDIC, devido a importação chinesa e da
desoneração dos setores calçadistas, moveleiro e de
máquinas.
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Participação dos grupos de trabalho no Ministério
da Previdência. O bom debate que fizemos hoje aqui
ainda em uma Comissão sobre o fim do Fator. Perseguindo sempre o reajuste dos aposentados, tentando
recuperar o vencimento dos aposentados do Aeros.
Defesa da prorrogação do Decreto de cancelamento dos restos a pagar de exercícios anteriores que
resultou na edição do Decreto 7.468.
Defesa da desoneração temporária da erva mate.
Implantação do novo aeroporto Vila Oliva, na Serra Gaúcha (Caxias do Sul) e do Aeroporto Internacional
20 de setembro, em Nova Santa Rita.
Apoio ao Programa de prevenção ao Câncer de
Mama no sentido de ampliar o acesso ao diagnostico
e ao atendimento na rede SUS.
Apoio à repartição dos royalties – emenda do
Senador Pedro Simon, vide na Câmara, Ibsen Pinheiro, em parceria com a CNM (Confederação Nacional
dos Municípios).
Defesa da criação das Varas do Trabalho no Rio
Grande do Sul – aprovação do projeto no Senado.
Aprovação também aqui do debate, no segundo momento, dos royalties em parceria com Vital do
Rêgo, Wellington Dias e tantos outros que trabalharam
nesse sentido.
LDO: apresentamos inúmeras emendas e aprovamos a garantia de ganho real aos aposentados e pensionistas no montante equivalente a 80% PIB de 2010.
Ainda, é claro, em debate que teremos agora na peça
orçamentária desta semana e da semana que vem.
Aprovação de emendas ao PPA 2012 nas Comissões do Senado, como forma de dar fundamental
importância à transparência na execução dos recursos, aperfeiçoando metas, fomentando a participação
social, incluindo indicadores sociais, reduzindo as desigualdades, ampliando o acesso às universidades
estaduais – lembro aqui a UERJ: R$10 milhões, já
garantidos pelo MEC – garantindo ganho real a todos
aqueles aposentados e pensionistas que ganham o
mínimo e também brigando por aqueles que não ganham o mínimo.
A aprovação e o debate, que fizemos aqui com
muita consciência e coerência, da política do salário
mínimo, que vai garantir, agora em janeiro, o reajuste
de 15%, praticamente, ao mínimo.
Aprovação de emendas ao PLOA 2012, nas comissões do Senado, para as comunidades quilombolas, avançando nos Quilombos do Amanhã, que seriam
centros olímpicos nas comunidades quilombolas; programas de incentivo às mulheres e para atendimento
as crianças e adolescentes; programas para combater
a violência contra as mulheres.
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Ainda apresentamos ao PLOA 2012 emendas
individuais para garantir os recursos necessários aos
outros trabalhadores, o que vai se refletir positivamente na questão das aposentadorias, nessa briga que
estamos tendo – briga no bom sentido, o bom debate
– referente aos 80% do PIB.
Extensão do Campus da UFSM para a região de
Botucarai, cidade de Soledade, no Rio Grande do Sul.
Transporte ferroviário como estratégia fundamental para o desenvolvimento do País.
Agenda na Previc para tratar da Petros: Mudança
no Estatuto da Petros e maior participação dos Conselheiros nas decisões deliberativas da Fundação.
Tratamos, no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da importação
de chaves de fenda, como dizia, mediante a disputa em
que considero ter havido dumping feita com a China.
Defesa dos repasses do Fies pelo MEC (Ministério da Educação).
Universidades estavam há oito meses sem receber.
Apoio ao Programa de prevenção ao Câncer de
Mama no sentido de ampliar o acesso ao diagnóstico.
Audiências no MDIC também para as cadeias
produtivas dos calçados, moveleira e máquinas, que
avançaram.
Apresentamos três Propostas de Emenda à Constituição (PECs), 15 Projetos de Lei (PLS), um Projeto
de Resolução (PRS), 87 requerimentos em comissões
e 50 outros requerimentos diversos.
Tivemos a alegria de presidir a sessão desta
Casa por dezenas e dezenas de vezes.
Apresentamos a PEC 84, que concede aos dependentes e pensionistas dos credores de precatórios
o direito de serem pagos com preferência, nos termos
do § 2o do mesmo artigo.
PEC 100, de 2011: inclui a possibilidade de utilização de precatórios para o pagamento de financiamentos habitacionais.
PEC 104: altera o art. 100 da Constituição para
instituir novo modelo de execução em face da Fazenda
Pública. Em parceria com a Anamatra.
PLS 53, dispondo sobre o valor dos aposentados
e pensionistas.
PLS 67/2011: regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de textos em Braille.
PLS 69/2011: permite que operações de crédito
com recursos do FGTS destinadas aos entes públicos
para investimentos em saneamento e habitação sejam
excluídas do cálculo do limite de endividamento.
PLS 161/2011: equipara ao filho do segurado o
menor sob sua guarda judicial, mediante declaração
do segurado.
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PLS 228/2011 (Complementar): dispõe sobre a
concessão da aposentadoria especial ao trabalhador
na construção civil.
PLS 230/2011: permite que seja deduzido, da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, o valor da contribuição previdenciária oficial paga
em nome de dependente sem rendimentos próprios.
PLS 232/2011: concede benefícios para projetos
que favoreçam a integração regional na América do Sul.
PLS 258/2011: regulamenta a profissão de quiropraxista.
PLS 343/2011: institui o mês de março como o
“Mês da Poesia”.
PLS 493/2011: permite que o valor da aposentadoria do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, por razões decorrentes de
doença ou deficiência física, seja acrescido de vinte
e cinco por cento.
PLS 502/2011: estabelece a obrigatoriedade de
que a pessoa jurídica integrante da administração indireta divulgue os nomes, currículos, endereços, telefones e endereços eletrônicos de seus conselheiros
e dirigentes.
PLS 512/2011: dispõe sobre a aposentadoria
especial dos segurados portadores de deficiência decorrente da Síndrome da Talidomida.
PLS 583/2011: dispõe sobre o Plano de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências, para
estabelecer a contagem no período de carência para a
aposentadoria por tempo de contribuição do tempo de
serviço como segurado especial, até o limite de vinte
cinco anos para a mulher e trinta anos para o homem.
PLS 628/2011: dispõe sobre os reflexos da extinção do contrato de trabalho em face da aposentadoria
por tempo de contribuição.
PLS 629/2011: inclui o apoio cultural ao Serviço
de Radiodifusão Comunitária entre os projetos aptos
a receber recursos incentivados.
PRS 20/2011: denomina “Senador Abdias do Nascimento” a Sala da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa do Senado Federal.
PL que eu já havia comentado antes, que garante o direito à desaposentadoria, para que o cidadão
que voltou a trabalhar possa se aposentar com salário integral.
PLS 42/2010: que quer garantir o Plano de Custeio.
PLS 535/2009: dispõe sobre a unificação das
contribuições.
PLS 536/2009: Código de Defesa do Consumidor.
PLS 105/2008: dispõe sobre o apoio às pessoas
com deficiência, para que possam ter o seu negócio
próprio.
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PLS 526/2007: manutenção da qualidade do segurado do Regime Geral da Previdência para fins de
geração de pensão por morte daquele que tiver, no
mínimo, 180 contribuições.
PLS 27/2007: estende, a título de benefício de
prestação continuada, a prerrogativa de contratar empréstimo consignado em folha de pagamento.
PLS 23/2003: permite ao trabalhar faltar ao serviço pelo menos uma vez ao ano sem prejuízo da remuneração.
PLS 466/2003: dispõe sobre os planos de benefício da previdência e dá outras providências, estabelecendo que a opção por morte é devida a partir do
óbito do segurado.
PLS 618/2007: regulamenta o exercício da profissão de catador de material reciclável, de reciclador
de papel.
Ainda poderia destacar aqui o PLS 72, que relatei; o PLS 168, que relatei e construí em parceria, o
projeto dos autistas; PLS 173, que autoriza a criação
da Secretaria Nacional dos Povos Indígenas, que relatei, de autoria de Vicentinho Alves. Enfim, o PLS do
Senador Renan Calheiros, que combate a exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Recebemos mais de 40 mil mensagens sobre
os mais variados temas, com destaque ao fim do fator
previdenciário e valorização dos benefícios dos aposentados e também do Aerus.
Até o dia de hoje, foram 352 pronunciamentos,
36 artigos, 769 matérias publicadas; dezenas de palestras; 13.085 seguidores no Twitter; 5.116 seguidores no Facebook; 4.327 no Orkut, 50 matérias na TV...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Termino,
Srª Presidente, nestes dois minutos.
Enfim, chegamos ao natal e ano novo, vejo aproximar-se este novo horizonte. Espero que ele sorria
mansamente, mas com muita solidariedade a todos;
que a gente tenha um ano em que prevaleça o amor,
a fraternidade e o respeito ao próximo; em que cada
um queira para o outro o melhor. Eu diria que adentrá-lo de braços abertos como se diz no Rio Grande: “Te
achega mais, vem experimentar as surpresas que tenho para ti; me dá um abraço aí de quatro costado”,
diria um gaúcho lá do interior do Rio Grande.
Srª Presidenta, eu termino dizendo que observo e
penso nas infinitas possibilidades que estão guardadas
para todos nós; penso nas risadas, nos abraços, nas
conversas e ideias que nos aguardam, talvez algumas
dores que, se soubermos aproveitar delas aquilo que
realmente importa, ou seja, seus ensinamentos, até
isso vai ser maravilhoso, vai fazer avançar o nosso
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conhecimento espiritual para podermos enfrentá-las
com outro olhar.
Penso também nos sóis e nas luas que podemos observar, nas estações do novo ano que ora nos
brindarão com flores, ora com frutos ou folhas secas
esparramadas pelo chão e levadas de lá para cá com
o vento, ou nas ondas do mar e em tanta beleza que
somente as águas profundas e as águas rasas como
as gotas da chuva que tocam o solo e fazem as sementes crescerem e sorrirem de satisfação que podem
fazer tudo isso acontecer .
Termino dizendo: então fico maravilhado e contente olhando para esse mundo e a defesa do meio
ambiente.
Desejo que ele venha e renove em todos nós a
capacidade de ser solidário, de pensar no próximo,
de somar-se a qualquer luta que contribua para esse
presente divino chamado vida, sempre melhorando a
qualidade para todos e o direito de viver e envelhecer
com dignidade.
Termino dizendo: quero, demais, adentrar esse
horizonte, mas quero, sobretudo, fazer isso acompanhado de todos os meus amigos e amigas, de todos
que têm caminhado comigo nessa estrada da alegria,
de luta e de fé.
Vamos todos caminhar juntos: crianças, velhos,
jovens, idosos, deficientes, ciganos, índios, mulheres,
enfim independentemente da religião ou do seu credo,
ou sua orientação sexual. A vida nos espera para um
ano novo. Vamos construí-lo juntos. Vamos vivê-lo juntos, intensamente. Vamos abraçá-lo com muito carinho
e com todo vigor da nossa alma e do nosso coração.
Muito obrigado, Presidenta!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PC do B – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador Paim, e, ao mesmo tempo, o convida para dar
continuidade à direção dos nossos trabalhos.
A Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretária, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS
) – Com a palavra a nobre Senadora Vanessa Grazziotin, que estava presidindo os trabalhos.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Agradeço a V. Exª, Senador Paim.
Srªs e Srs. Senadores, companheiros e companheiras, Senador Paim, que preside a sessão no dia
de hoje, eu quero dizer, primeiro, que não estive nesta
Casa na semana passada, onde importantes decisões
ocorreram neste plenário, porque me encontrava representando esta Casa em debates que envolveram a
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17ª Conferência das Partes, a COP-17, que aconteceu
em Durban, na África do Sul, assim como participei, ao
lado do Senador Cícero Lucena, antes, de uma reunião
de parlamentares promovida pela Globe International.
A Globe é um organismo internacional que reúne
em torno de 25 a 30 países, Senador Paim, e que tem
como objetivo principal debater o desenvolvimento do
mundo, mas com as preocupações ambientais que o
Planeta exige.
Então, nessa primeira fase das reuniões de que
participei fora do Brasil, foi uma reunião que aconteceu
entre os dias 2 e 4, na Cidade do Cabo, na África do Sul.
Foram três dias de debates intensos, e, ao final,
na própria Cidade do Cabo e, posteriormente, de forma oficial, já em Durban – toda delegação que estava
presente na Cidade do Cabo foi a Durban –, fizemos,
com a presença do Diretor do Banco Mundial e com a
presença da Secretária-Geral das Mudanças Climáticas das Nações Unidas, o lançamento do 2º Estudo
sobre a Legislação Climática pelo Mundo. Tenho cópia
da publicação ainda em inglês, mas em breve teremos
sua versão em português.
É um estudo que envolve 17 países importantes
e foi feito no sentido de avaliar não só a atual legislação, mas avaliar a evolução da legislação, Senador.
Então, foram trabalhadas e estudadas as legislações
e as mudanças sofridas nos últimos anos da Austrália,
do Brasil, do Canadá, da China, da União Europeia,
da França, da Alemanha, da Índia, da Indonésia, da
Itália, do Japão, do México, da Rússia, da África do
Sul, da Coreia do Sul, da Inglaterra, do Reino Unido e
dos Estados Unidos da América.
O que é importante detectar, Sr. Presidente, é
que o Brasil aparece exatamente entre os países que
vêm avançando na sua legislação ambiental, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento do
aquecimento global.
Tem muita gente que não entende o porquê desse
debate no mundo em relação ao aquecimento global.
De acordo com estudos científicos, o aquecimento
máximo admitido para os próximos anos não deveria
ultrapassar os dois graus, mas, continuando o mundo
a se desenvolver da forma como está, utilizando matriz
energética suja, aumentando a cada dia a emissão de
gases tóxicos no Planeta, nós corremos o risco, até
o ano de 2100, de não ter um aquecimento global na
ordem de dois graus Celsius, que é o que seria aceitável, mas esse aquecimento poderia chegar a quatro
ou cinco graus Celsius, ocasionando transtornos irreparáveis no Planeta, principalmente nas ilhas, como
conhecemos, que são as mais vulneráveis.
E essa questão das mudanças climáticas, Sr.
Presidente, infelizmente, tem sido sentida aqui no
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Brasil mesmo, com tantas catástrofes, com tantos
desastres, que têm provocado transtornos profundos.
Vejam o Estado de Santa Catarina, vejam o que tem
acontecido nesses últimos anos, tsunamis em várias
nações; até mesmo na minha querida região amazônica, algumas manifestações naturais que estão sendo
estudadas fogem à regra do que vem acontecendo
nos últimos séculos.
Então, é importante que o mundo esteja preparado e que os governos do mundo inteiro preparem os
seus desenvolvimentos de forma sustentável, porque
todos vivemos num ambiente em que, se não houve
um equilíbrio perfeito, sofreremos todos, não apenas
as florestas deixando de existir, mas a própria sobrevivência do homem ficará em jogo.
E é importante que esse grupo de parlamentares do mundo inteiro contribuam. E a Globe tem dado
essa contribuição para o mundo no sentido de estudar
a legislação e chamar a atenção dos parlamentos de
cada um dos países para a necessidade de apoiar,
nesse grande esforço mundial, no sentido de elaborar, cada vez mais, legislações que procurem adaptar
o desenvolvimento ao equilíbrio ambiental, que, repito,
o Planeta exige, os homens exigem, Sr. Presidente.
Vou passar para a Mesa uma cópia desse estudo
para que se insira nos Anais desta Casa algo que é
muito importante, que é um estudo que pode nos ajudar, assim como ajudar diversas nações.
Ainda no âmbito da Globe International, tivemos
inúmeras reuniões paralelas para já se providenciar a
organização de um fórum parlamentar que deverá anteceder a Rio+20 aqui no Brasil. Estamos colaborando
na organização da Globe Program e temos à frente a
ex-Senadora Serys Slhessarenko, que é a embaixadora da Globe para a Rio+20. Estamos contando com
total apoio do Governo do Brasil, do Governo do Estado do Rio do Janeiro e da Prefeitura do Estado do
Rio de Janeiro, para que, Senador Paim, no mês de
junho de 2012, dois, três dias antes da realização da
Rio+20, possamos organizar um encontro, envolvendo em torno de 300 parlamentares do mundo inteiro.
Então, comunico, mais uma vez, que apresento este trabalho à Mesa desta Casa, para que possa
inseri-lo nos Anais, um trabalho que, repito, considero
da mais extrema importância.
Em relação, Sr. Presidente, à conclusão da COP17, a 17ª Conferência das Partes, que terminou diferentemente do previsto, porque o seu encerramento
estava previsto para o dia 9, mas só foi concluída no
dia de ontem, no dia 11 deste mês de dezembro de
2011, algumas questões marcaram a Conferência. Primeiro, foi a conferência mais longa entre as 17 já realizadas. Foram necessários dois dias a mais para que
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os países pudessem chegar a um consenso e pudessem aprovar a declaração, a plataforma, como assim
é conhecida, de Durban, que é uma plataforma que
remete a um acordo que já terá as suas negociações
iniciadas no ano de 2012, com previsão de conclusão
para o ano de 2015.
E quero dizer, Sr. Presidente, que dois grandes
temas centralizaram as preocupações e os debates
nessa COP-17. O primeiro deles dizia respeito à necessidade da prorrogação do Protocolo de Kyoto, um
protocolo cuja vigência deveria expirar no ano de 2012.
E o outro item também que marcou os debates em
Durban foi a regulamentação do Fundo Verde.
Eu passo, a partir de agora, a falar, mesmo que
resumidamente, porque assim o tempo exige, desses
dois temas considerados principais.
Em relação ao primeiro tema, que foi a renovação
do Protocolo de Kyoto, tentou-se muito, principalmente o Brasil... Talvez o Brasil tivesse, na África do Sul,
em Durban, uma das maiores delegações, delegação
composta por parlamentares, senadores, deputados
federais, deputados estaduais de vários Estados brasileiros, representantes do Governo Federal, representantes dos Governos locais, da iniciativa privada
e de organizações não governamentais, uma grande
delegação, Sr. Presidente, como tem sido em todas as
conferências das partes relativas às mudanças climáticas. E isso não poderia ser diferente, porque, afinal de
contas, se o Brasil hoje é uma grande nação perante
o mundo, uma nação emergente, uma grande economia – somos a sétima do Planeta –, no que diz respeito ao tema ambiental, ao tema mudanças climáticas,
nós temos um protagonismo muito forte não apenas
porque somos detentores da maior reserva natural do
Planeta, da maior biodiversidade, mas porque temos
feito um grande esforço no sentido de fazer com que
o nosso desenvolvimento seja efetivamente sustentável. Então, o Brasil, e eu destaco desde o início, teve
nessa conferência, como nas anteriores, uma participação muito importante.
Vejo que os negociadores brasileiros, Embaixador André e Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, que coordenou a delegação brasileira, têm não
apenas uma longa experiência em relação ao tema,
mas acumulam um conhecimento profundo sobre a
matéria, o que é fundamental para fazer com que essas reuniões internacionais tragam resultados extremamente positivos.
Do ponto de vista resumido, o que deveria ter
sido acordado até o dia 29 só ocorreu na madrugada
do domingo do dia 11. E toda a imprensa, não apenas
a brasileira, mas também a imprensa internacional,
destaca o resultado da COP-17 como positivo. Alguns
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meios de comunicação internamente, no Brasil, chegam
a destacar que seria um resultado histórico. Entretanto,
outros já avaliam que foi insuficiente.
Presidente, de forma muito resumida, quero dizer
que, diante das expectativas que nós tínhamos das
dificuldades das negociações e principalmente diante
de um momento de profunda crise econômica no mundo inteiro e que abate principalmente os países mais
desenvolvidos, não só os Estados Unidos, mas agora
países importantes da União Europeia, diante desse
momento adverso, considero satisfatória a Plataforma
de Durban. É uma plataforma que avança não somente porque, pela primeira vez, envolveu todos os atores
num processo de negociação. É a primeira vez que uma
conferência termina dois dias depois do previsto, tendo
à mesa todos os negociadores, representantes de países emergentes e representantes de países desenvolvidos. Lá estavam, ao final da conferência, assinando
o protocolo, assinando a plataforma, além do Brasil, a
China, a Índia, a União Europeia, os Estados Unidos,
a África do Sul. Todos se comprometeram.
Então, eu considero algo que não pode ser avaliado como de menor importância, não. Apesar de as
decisões tomadas encaminharem para o futuro, mas
são importantes porque prevêem o início das negociações, para uma segunda parte de Kyoto, ainda
em 2012. Negociações que devem estar concluídas
em 2015, para que vigorem a partir de 2020. Até lá,
conseguiu-se a prorrogação, Senador Paulo Paim, do
Protocolo de Kyoto até 2017. Ou seja, o temor pelo
vazio fui superado. Não teremos mais vazio.
É bem certo e precisamos lembrar aqui que os
Estados Unidos nunca ratificaram o Protocolo de Kyoto,
e outras três nações importantes, países desenvolvidos, também não se comprometeram com essa prorrogação de Kyoto. Além dos Estados Unidos, ficaram
de fora, a partir do final de 2012, o Japão, o Canadá e
a Rússia. Apesar disso – repito –, só o fato de Kyoto
ter sido prorrogado até 2017 e não se ter permitido a
existência de um vazio é muito importante. Mais importante ainda porque há o compromisso de todas as
nações, das mais desenvolvidas até as em processo
de desenvolvimento, de assinarem, até 2015, um acordo vinculante.
E o que significa esse acordo vinculante? É um
acordo em que todas as partes se comprometem com
metas obrigatórias. Aliás, o texto saiu exatamente da
forma sugerida pelo embaixador brasileiro, o Embaixador Figueiredo. Foi ele que apresentou o texto capaz
de levar ao acordo todas as nações.
Isso não é pouco, Sr. Presidente. Quando falamos
aqui de Protocolo de Kyoto, quando falamos aqui da
discussão em relação ao meio ambiente, quando fala-
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mos do combate ao aquecimento global, não estamos
falando somente de uma questão ambiental, mas de
algo muito maior, que diz respeito ao processo de desenvolvimento de todas as nações. E, nessa questão
muito maior, nesse cenário muito mais complexo do
que somente a questão ambiental, repito, a questão
ambiental não se apresenta de forma isolada: é uma
questão que diz respeito a tudo o que de mais acontece no Planeta, da geração de emprego à produção,
à geração de energia, enfim, a absolutamente tudo.
E, pela primeira vez, os países aceitam, todos eles, a
aprovarem, em 2015, um texto onde todas as nações
terão obrigatoriedade com aquilo que lá estiver previsto.
E aí é muito importante que se destaque que os
desiguais não podem ser tratados de forma igual. Os
desiguais, para que prevaleça a justiça, para que prevaleça o correto, precisam ser tratados de forma desigual. O Protocolo de Kyoto, nos moldes atuais, prevê
apenas metas vinculantes para os países desenvolvidos e não vinculantes para os países em desenvolvimento. Isso decorre da seguinte análise, da seguinte
avaliação: os países desenvolvidos alcançaram o grau
de desenvolvimento que têm hoje sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, ou seja, sendo eles
os maiores responsáveis pelas mudanças climáticas.
Portanto, não seria justo agora aplicar uma legislação
internacional dura, rígida para aqueles que ainda buscam o seu processo de desenvolvimento, de inclusão
das suas populações.
É exatamente por esse raciocínio, por esse princípio, muito mais justo do que lógico, que, mesmo
havendo, a partir do ano de 2015, metas vinculantes
para todos... E o Brasil foi uma das primeiras nações
entre as emergentes a dizer que se submeteria a um
acordo de metas vinculantes, de metas obrigatórias.
Isso porque não apenas o Ministério do Meio Ambiente, mas todo o Governo brasileiro e a população têm
consciência da importância, do cuidado com o meio
ambiente para que as futuras gerações possam viver
num mundo de tranquilidade, e não num mundo que
só nos ofereça catástrofes e acidentes ambientais.
Então, esse fato, Sr. Presidente, é muito importante. É muito importante que se destaque esse acordo, essa plataforma aprovada em Durban e assinada
pelas 194 nações que se fizeram presentes. Assim, a
partir de 2012 – nós já estamos em dezembro de 2011
–, ou seja, já no próximo mês de janeiro, as nações
todas terão como se sentar à mesa para iniciarem os
processos de negociação.
E eu não tenho dúvida nenhuma: em 2013, Presidente Paim, quero chamar a atenção, está prevista
a divulgação de um novo relatório do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), o Painel
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Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. O
último relatório, que são relatórios técnicos, científicos, foi concluído e apresentado no ano de 2007. E o
próximo relatório, que fará uma avaliação da evolução
das mudanças climáticas, será apresentado ao mundo
no ano de 2013. E eu tenho certeza, tenho convicção
absoluta de que, a partir da apresentação desse novo
relatório nós poderemos... E os países, e a Conferência das Partes poderá rever adiantando o calendário
aprovado nessa COP-17. Porque, repito, essa não é
uma questão menor, essa é uma questão extremamente grave e tem que ser levada com toda a seriedade
e com toda a responsabilidade por todos os países.
Nesse aspecto, o Brasil tem sido talvez, repito,
do ponto de vista global, o país que tem conseguido
alcançar o maior percentual de redução da emissão
de gases tóxicos na atmosfera do Planeta, Sr. Presidente. Mesmo porque nós somos, de acordo com os
dados internacionais, o sexto país que mais emite
gases tóxicos. A grande parte das nossas emissões
decorre da degradação das florestas, da queimada e
do desmatamento.
E, para que a gente possa impedir que esse avanço continue, temos – e o Governo brasileiro tem feito
isso – de agir muito no sentido de barrar a degradação
florestal. O que não se faz, Senador Eunício Oliveira,
sem a inclusão efetiva da população no processo de
desenvolvimento, porque, para proteger as florestas, é
preciso garantir o uso manejado da floresta, o uso inteligente da floresta. Nós estamos diante de um grande
dilema: como fazer com que uma árvore em pé tenha
mais valor do que uma árvore derrubada. E é óbvio:
quando se derruba uma árvore, o máximo que se consegue extrair dela é a madeira, a madeira para usar no
processo industrial para a movelaria. Enquanto se tem
a árvore em pé, pode-se não apenas garantir o equilíbrio ambiental, mas pode-se garantir a extração de
riquezas inestimáveis e desconhecidas, Presidente. Eu
repito sempre este exemplo: 25% dos medicamentos
produzidos e utilizados no mundo tem o seu princípio
ativo, a sua matéria-prima oriunda da floresta, do bioma amazônico, seja da fauna, seja da flora.
Então, o que nós precisamos, o que os países
que detêm grandes áreas florestadas precisam é de
incentivos para que possam usar inteligentemente os
seus recursos naturais, recursos provenientes da fauna e da flora.
O Brasil tem conseguido e tem sido, no mundo, o
vanguardista no sentido de alcançar os melhores índices de redução da emissão de gases tóxicos, porque
têm sido muito importantes as políticas para diminuir
o desmatamento da Amazônia.

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E aí quero abrir um parêntese para falar aqui a
respeito do que o Senado aprovou na semana passada,
que foi o Código Florestal, que já havíamos aprovado
na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão
de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Agricultora
e, por fim, na Comissão de Meio Ambiente. O Plenário
aprovou, na semana que passou, o texto vindo, com
poucos reparos, da Comissão de Meio Ambiente desta
Casa, relativo ao novo Código Florestal brasileiro. Código que foi, infelizmente, muito criticado por entidades
não governamentais durante a COP-17, sobretudo – e
aqui eu lamento que o Green Peace tenha feito isso
– divulgando panfletos, organizando manifestações
e denominando o Código Florestal brasileiro como o
código do desmatamento. Isso, muito mais do que um
desconhecimento, chega a ser uma maldade em relação ao nosso País, porque nenhum outro país tem
uma legislação ambiental tão rigorosa como temos
nós no Brasil; nenhum outro país tem uma legislação
florestal tão rígida como nós temos no Brasil.
E eu não tenho dúvida nenhuma: o Parlamento discutiu o Código Florestal por mais de dois anos
consecutivos, teve esse tema na sua pauta como um
dos itens prioritários, e temos responsabilidade com
os nossos Estados, com a nossa Nação; por tudo isso,
estamos oferecendo não só ao Brasil, mas ao mundo
inteiro, uma legislação muito importante. E, quando
eu digo não só ao Brasil, mas ao mundo, é que todos
sabemos dos serviços ambientais importantes que a
Amazônia oferece ao Planeta.
Então, quero dizer, Sr. Presidente, que o Brasil
tem-se destacado não só por sua capacidade nas negociações, mas por tudo aquilo que tem sido feito em
relação ao meio ambiente. A prorrogação do Protocolo de Kyoto até o ano de 2017, o estabelecimento do
início das negociações em 2012, com as conclusões
até 2015, para aprovar um novo protocolo, a segunda
fase de um protocolo com metas vinculantes para todos é muito importante. Obviamente, as metas devem
ser muito mais rigorosas para os países que alcançaram um grau de desenvolvimento que nós, como um
país em processo de desenvolvimento, como um país
emergente, ainda não alcançamos.
Por fim, Sr. Presidente, para concluir, quero abordar o segundo tema a que me referi. Foi motivo de muita
polêmica. É o fundo do clima, conhecido como Fundo
Verde, previsto desde a COP 16, que aconteceu em
Cancún. Infelizmente, nesse aspecto, pouco ou quase
nenhum avanço nós alcançamos, Sr. Presidente. Não
se avançou no sentido de se estabelecer uma regulamentação para esse fundo, que tem um compromisso
de todos os países desenvolvidos aportarem, até o
ano de 2020, em torno de R$100 bilhões para serem
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aplicados nos países em processo de desenvolvimento, para serem aplicados na parte de adaptação, de
combate às emissões de gases tóxicos e de adaptação
às mudanças climáticas. Não se discutiu, nessa conferência, a regulamentação do fundo, não se discutiu
como será sua governança, quem serão os doadores,
como doarão e para quem doarão, assim como quem
será ou quem poderá ser os receptores do fundo. Esse
debate foi transferido para a próxima conferência das
partes, que deverá acontecer, da mesma forma como
acontece todo ano, em 2012.
Sr. Presidente, acredito que o fundo, não só para
o Brasil, mas para todos os países que apresentam
grandes áreas florestadas, é muito importante. Afinal de
contas, o que precisamos é de alternativas baseadas
na ciência, na inovação, para fazer com que nossas
florestas sejam mantidas em pé. Manter a floresta em
pé não significa torná-las santuários, mas, sim, dizer
que devam ser trabalhadas, exploradas, de forma racional, manejada e sustentável. Para isso, recursos
internacionais de cooperação são muito importantes.
Recordo, aqui, a questão da existência do Fundo
Amazônia, um fundo do Governo Federal que é utilizado, 80%, em território nacional, e até 20% podendo ser utilizados na Amazônia global, dividida entre
os nove países que compõem o bioma Amazônia do
Planeta. Esse Fundo Amazônia tem sido muito importante no aporte de recursos para o desenvolvimento
de vários projetos de desenvolvimento sustentável,
principalmente aqueles que chegam aos ribeirinhos,
aos agricultores familiares que vivem nessa área tão
importante do nosso País.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que,
também, foi muito rica a conferência sobre o clima no
que diz respeito ao debate do REDD, uma sigla que diz
respeito à Redução de Emissões por Desmatamento
e Degradação de floresta. Há também o REDD Plus,
aprovado pela ONU, que, inclusive já estabeleceu uma
instituição no âmbito das Nações Unidas, Un-REDD
Programe, órgão das Nações Unidas que está desenvolvendo a aplicação desse sistema em todos os
países do mundo.
Não temos no Brasil uma legislação específica
aprovada sobre esta questão. Há, nesta Casa, tramitando um projeto de lei de autoria do Senador Eduardo
Braga, que regulamenta a questão do REDD. Entretanto,
apesar de não termos ainda uma legislação específica,
temos um conjunto de ações que tem como objetivo
reduzir as emissões por desmatamento e degradação,
o que é reconhecido no mundo também, Sr. Presidente. Tivemos vários encontros bilaterais com o México,
um país que também detém importante floresta, com
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a Indonésia, com vários países que já têm legislação e
que têm ações de REDD já plenamente estabelecidas.
A conclusão a que pudemos chegar é a de que,
apesar de não termos ainda a nossa Lei, ações efetivas têm sido muito importantes – muito importantes
mesmo, Sr. Presidente. Quero dizer que foi um aprendizado muito grande não apenas a minha participação,
mas, na primeira etapa também, do Senador Cícero
Lucena, ao lado de vários Senadores, de vários Deputados e Deputadas que lá estiveram, não apenas nos
possibilitando uma troca de experiência, mas fazendo com que tivéssemos contato com representantes
do Banco Mundial, das Nações Unidas, no sentido de
mostrar que o Brasil tem feito a sua parte, o Brasil não
está vinculado a nenhuma meta obrigatória, mas temos, por força de lei interna, uma das maiores metas
de todas as nações do Planeta, que é de reduzir em
39% as nossas emissões e, até 2020, reduzir em 80%
o nível de desmatamento da Amazônia.
O balanço desses anos na busca do cumprimento dessas metas tem sido extremamente positivo.
Por isso, o Brasil é visto no mundo inteiro com grande
respeito, porque reduz as metas, porque aplica suas
metas, reduz suas emissões e, ao mesmo tempo, leva
uma política de inclusão social.
E concluo dizendo que, no ano que vem, seremos
nós que sediaremos a mais importante Conferência do
Meio Ambiente, a Rio+20.
Senador Walter, Senador Diniz, Senador Paim,
Senador Alvaro, Senador Eunício, nós temos a obrigação de fazer com que a Conferência do Meio Ambiente Rio+20, que tem como tema central a questão
ambiental com a sustentabilidade e o combate à pobreza, o combate à miséria extrema, seja um grande
palco de mobilização mundial, de mobilização internacional, que envolva os governos de todos os países,
que envolva as organizações, os movimentos sociais,
as organizações não governamentais de todos os
países e que envolva também o parlamento de todos
os países, porque, afinal de contas, nenhuma nação
alcança ou estabelece qualquer meta sem que seja
aprovada pelos parlamentos.
O governo americano, em todas as conferências,
diz o seguinte: “Não podemos fazer parte de Kyoto porque o Senado, o parlamento americano até hoje não
ratificou”. E nós fazemos parte porque ratificamos. E
nem precisamos fazer parte para sabermos do tamanho da nossa responsabilidade.
Então, voltamos da nossa participação da reunião
da Globe, da reunião do COP 16, imbuídos do espírito
de colaborarmos muito com o Governo brasileiro, com a
sociedade brasileira, no sentido de promovermos uma
grande mobilização mundial e na realização da Rio+20,
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tendo a certeza de que aquele debate, que acontecerá
em junho do ano que vem, no Rio de Janeiro, servirá
muito para o avanço das próximas conferências relacionadas às mudanças climáticas do Planeta.
Muito obrigada pela bondade de V. Exª, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a Senadora Vanessa Grazziotin.
Seguindo o princípio de um orador inscrito e um
líder, fala agora o Líder Eunício Oliveira, pela Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna tendo em vista matéria veiculada nas emissoras de rádio do meu Estado sobre a questão da DRU.
Quero dizer aqui que quem ainda pensa que o Governo da Presidenta Dilma Rousseff se empenhou e se
empenha pela renovação da Desvinculação das Receitas da União, a chamada DRU, no intuito de negar
recursos às áreas sociais da saúde, da previdência e
da assistência social está mal-informado.
Por isso, Srª. Presidente, creio que está mais do
que na hora de esclarecer a população quanto ao que
significa a DRU, cuja validade atual chega ao fim no
último dia do mês de dezembro de 2011, e quanto à
razão por que a proposta de Emenda à Constituição,
a PEC nº 114/2011, que a prorroga até 2015, é tão importante para o Brasil, e não simplesmente importante
para o Governo da Presidente Dilma.
Aliás, se fosse verdade, como explicar que esse
mesmo Governo, por intermédio da sua própria liderança e dos líderes dos partidos que integram sua
base de apoio nesta Casa, tenha concordado com a
colocação em pauta da regulamentação da Emenda
29, que fortalece o financiamento da saúde e acaba
de ser aprovada e enviada à sanção presidencial?
Sob diferentes nomes, desde o início, quando se
chamou “Fundo Social de Emergência”, em seguida,
“Fundo de Estabilização Financeira”, a DRU é um mecanismo constitucional que, desde a introdução do Plano
Real, há mais de 17 anos, é renovado periodicamente
pelo Congresso Nacional, a fim de possibilitar ao Poder
Executivo maior flexibilidade para reorientar ou poupar
os 20% da receita arrecadada com as contribuições
sociais, principalmente a Cofins, paga pelos empresários. Segundo especialistas em finanças públicas,
para 2012, disponibilizará ao Governo R$62 bilhões.
Ora, Srª Presidente, desde o governo Fernando
Henrique Cardoso, passando pelo governo do Presidente Lula, até chegar ao governo da Presidente Dilma,
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todo Governo precisa da Desvinculação dos Recursos
da União por dois sérios motivos.
De um lado, um grande número de tributos com
destinações específicas obrigatórias, Cofins, PIS, Pasep, CSLL, CID etc.; de outro lado, uma considerável
massa de despesas igualmente compulsórias, como
pagamento de salários, aposentadorias, pensões e juro
da dívida pública, engessa a maior parte do Orçamento
e deixa para o Governo poucos recursos para investir
em obras prioritárias, como infraestrutura ou fazer frente a sérios imprevistos, como catástrofes naturais ou
mesmo reforçar um colchão financeiro, para amortecer
os reflexos internos de uma crise econômico-financeira
internacional, que, ao que tudo indica, lamentavelmente, não irá embora tão cedo.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero enfatizar o ponto de como a DRU pode e deve ser considerada uma apólice de seguro, que protege a sociedade
brasileira das incertezas da economia mundial, tanto
mais indispensável quando sabemos que, a despeito
do senso de responsabilidade e do compromisso com
o emprego, o controle inflacionário e a ampliação do
mercado interno, características da política econômica
do Governo e da estratégia monetária do Banco Central, o PIB do Brasil, até o final deste ano, deverá crescer apenas a metade dos 7% conquistados em 2010.
Afinal, a globalização tem um lado altamente positivo:
em tempo de vacas gordas, generalizar os ganhos da
prosperidade pelo mundo afora. Que o digam os chineses, que, nas últimas décadas, elevaram, Srª Presidente, centenas de milhões de pessoas acima da linha
da pobreza. Em tempos de crise, porém, essa mesma
integração dos mercados internacionais faz com que
a recessão, o desemprego e, como vemos agora em
vários países europeus, a quebradeira em série das
finanças públicas se espalhem ao redor do Planeta,
como uma epidemia instantânea.
Como na feliz observação do Presidente José
Sarney, em recente artigo para a Folha de S.Paulo,
a DRU é a vacina que nos protege desse contágio. E
tenho a convicção de que o Senado da República não
pode e nem vai se furtar à responsabilidade de aprová-la até o dia 20 deste mês de dezembro.
Pelo bem de todos os brasileiros, especialmente, Srª Presidente, aqueles brasileiros mais humildes,
alvo prioritário do compromisso social do Governo da
Presidente Dilma Rousseff...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, eu pediria mais um minuto apenas
para também registrar que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por unanimidade, aprovou,
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na última reunião, um importante relatório do Senador
Luiz Henrique e do Senador Renan Calheiros, que responde à questão da mobilidade urbana. A conclusão a
que se chegou é que o projeto traz importantes definições conceituais, fixa princípios e diretrizes, regula a
execução dos serviços de transporte público coletivo,
estabelece os direitos dos usuários, fixa as competências dos entes federativos e estabelece instrumentos
de apoio à mobilidade urbana.
Assim, a decisão da Comissão de Constituição
e Justiça conferida deu maior celeridade à tramitação
desse projeto, que significa de grande importância para
as cidades brasileiras, na medida em que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana,
importante vertente, Srª Presidente, da política de desenvolvimento, que trará, como efeito positivo, um maior
ordenamento dos deslocamentos do espaço urbano,
assegurando a efetivação do direito constitucional de
ir e vir de todos os cidadãos das cidades brasileiras.
Por isso, Srª. Presidente, aproveito essa oportunidade para registrar a aprovação, pela CCJ, desse
importante projeto, que agora vai à sanção presidencial, para que tenhamos uma política verdadeira de
mobilidade urbana no nosso querido Brasil.
Aproveito para agradecer a V. Exª a oportunidade e por permitir, além de me posicionar sobre essa
questão da DRU, colocar também...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Eunício...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu não
posso, Presidente, bem rapidamente, deixar de parabenizar a comissão por lidar com um tema terminativo e, de forma competente, permitir-nos encerrar os
trabalhos com essa aprovação. Eu diria que, entre os
dez principais desafios das cidades brasileiras, nós
vamos sempre encontrar o trânsito urbano como um
deles, o trânsito nas rodovias, mas, principalmente, o
urbano. Creio que a forma como ficou a proposta nos
coloca um novo marco que, acho, permite dar solução
plena em muitas cidades, a obrigatoriedade de termos
o planejamento, olhando para o longo prazo. Quero
parabenizar, em seu nome, todos os que participaram
intensamente desse trabalho e que, modéstia à parte,
também acompanhei. Quero dizer que cidades como a
minha Teresina, cidade relativamente pequena, certamente precisam desse planejamento de longo prazo,
e assim todas as cidades do Brasil. Era isso. Meus
parabéns! Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado, Senador Wellington Dias. V. Exª, que tão
bem governou o Estado do Piauí, sabe da importância
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da aprovação dessa matéria e, por isso, envidamos todos os esforços para que a CCJ aprovasse aquela definição, que agora vai à sanção presidencial, para que
tenhamos, sim, uma verdadeira política de mobilidade
urbana nas grandes, nas médias e até nas pequenas
cidades brasileiras.
Srª Presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito
obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª pelo
pronunciamento.
Dando continuidade aos nossos trabalhos, convido para fazer uso da palavra, em permuta com o Senador Anibal Diniz, o Senador Walter Pinheiro.
Como orador inscrito, V. Exª fala pelo tempo regimental de 20 minutos, Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, que
nos traz, inclusive, boas notícias da reunião mais conhecida como a Reunião do Clima, o que nos aponta,
efetivamente, um bom clima na reunião na respectiva de reorganizar as ações no mundo, no que diz
respeito à prevenção, às ações da defesa civil e a
própria preparação de nossas áreas para o plantio e,
principalmente, levando em consideração, Senadora
Vanessa, o aspecto de termos aqui aprovado o novo
Código Florestal.
Portanto, vem a todos nós, como uma verdadeira
boa música aos ouvidos, a própria decisão de países,
como os Estados Unidos e a China, que assumiram
o compromisso na redução da emissão de gases, o
que efetivamente se soma a toda essa luta e batalha
mundial pela preservação, pelo meio ambiente por melhores condições de vida em nosso planeta.
Somando-se a esse debate, quero aqui chamar a atenção a dois aspectos importantes: o último,
aqui tratado pelo meu companheiro Eunício Oliveira,
é de que a expectativa de todos nós é a de que não
tenhamos nenhum recurso dessa matéria – me refiro
à mobilidade urbana – ao plenário, permitindo assim
a sanção dessa matéria e, consequentemente, de
imediato, a aplicação desse tema, principalmente no
que diz respeito à questão da Copa do Mundo, já que
nós teremos, em breve doze cidades que vão sediar
a Copa, com necessidades de reestruturação da sua
malha urbana, da sua estrutura de transporte urbano,
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da resposta a esse caos que hoje se apresenta em
diversas cidades.
Só para que a gente ter idéia, no ano 2000, nós
tínhamos algo em torno de 30 milhões de veículos circulando no Brasil, o que significa agora, em 2011, mais
do que o dobro: são 65 milhões de veículos circulando
pelas cidades brasileiras.
Portanto, requer uma política firme de mobilidade
não somente pautada na circulação de veículos, mas,
também, uma política que se ajuste principalmente na
oferta do transporte público; majoritariamente os moradores da cidade não usam os seus carros. A cidade
de Salvador, por exemplo, tem três milhões de habitantes. Nós não temos um veículo para cada família,
por exemplo, na cidade de Salvador; algo em torno de
600 mil soteropolitanos circulam diariamente usando
o sistema de transporte público.
Portanto, a política de mobilidade deve ser aplicada para o sistema de transporte. Discute-se hoje,
por exemplo, a ampliação do sistema de metrô ou os
sistemas de transportes públicos, utilizando-se ônibus
ou até os conhecidos BRTs, ônibus mais articulados,
digamos assim, com capacidade de transporte muito
maior. Mas, para transportar massa, há por todos nós
a compreensão de que a utilização de trilhos é a adoção mais correta nessas cidades, por dois motivos:
primeiro, para você transportar em massa você tem
capacidade de ofertar um número maior de lugares
no sistema urbano de transporte e, também, para tirar
veículos de circulação. O metrô pode ser utilizado com
essas duas vertentes: tirar veículos das ruas e a sua
principal função que é transportar um número maior
de passageiros dentro desses chamados sistemas
urbanos ou – hoje como já nós temos em diversas
práticas – o sistema metropolitano, que é o que nós
estamos discutindo na cidade de Salvador, é o que se
discute nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre,
Fortaleza, Recife, que são cidades que se articulam
com as cidades da região metropolitana e, portanto,
necessitam de uma estrutura de transportes que dê a
resposta de forma metropolitana, e não só mais urbana.
Portanto, aprovar o plano de mobilidade, sancionar
a lei é cumprir, inclusive, dispositivos constitucionais
que determinam a completa e imediata estruturação
de um sistema de mobilidade que responda a essa
necessidade das nossas cidades.
Salvador, por exemplo, tem um metrô cuja obra
se arrasta há dez anos. Há a expectativa de que, para
o ano, esse metrô esteja circulando. Mesmo no seu
pequeno trecho de seis quilômetros, já serviria para
desafogar de forma intensa o tráfego e o fluxo de passageiros na região central da cidade até a estação do
acesso Norte.
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Mas, para isso, é necessário também que esse
trecho de seis quilômetros possa resolver um grave
problema, e há um indicativo de que isto acontecerá,
que é a instalação de estações de passageiros em
um dos maiores percursos, ao longo da avenida Bonocô ou a avenida Mário Leal. Portanto, é inaceitável
que aquele trecho não tivesse uma estação de acesso para passageiros, lembrando, inclusive, toda uma
mobilização feita pelos moradores de Cosme de Farias; da própria região de Brotas, no sentido contrário
ao de Cosme de Farias, ali mais ou menos na altura
do Parque das Flores ou do Condomínio, para permitir aos moradores a utilização dessa avenida por esse
instrumento. Do contrário, os moradores viriam o metrô
passar, inclusive de forma “aérea”; ou, na forma como
os moradores vêm dizendo, o metrô passaria voando
e ninguém teria condições sequer de pongar ou de
despongar desse metrô.
Portanto, a adoção de um sistema sobre trilhos
nas cidades é uma adoção muito importante para dar
seqüência a essa política. Mas a política de mobilidade não pode ficar restrita a essa expansão, ainda que
importante. Não podemos conceber mobilidade como
sendo exclusivamente uma política para implantar
sistemas metroferroviários em nossas regiões metropolitanas. Precisamos resolver o problema do ir e vir.
Dotar as cidades de condições de deslocamento, por
exemplo, para a pessoa com deficiência.
Salvador é uma cidade que, costumo dizer, não
tem passeio. Os grandes centros ou as áreas de grandes concentrações ou de grande deslocamento a pé
são áreas que não ofertam boas condições de mobilidade para o soteropolitano. Estou me referindo à
minha cidade. Não sei de que forma isso se processa
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
Alegre ou outras cidades. Mas, na cidade de Salvador,
há uma carência enorme de boas condições de passeios adequados para a pessoa com deficiência, de
passeios de modo geral.
Posso dar como exemplo a área de circulação
que costumo chamar como o verdadeiro cotovelo da
cidade, porque tudo acontece ali: é um ponto de cruzamento, é um ponto de interseção, é um ponto de
aglomeração, é também uma espécie de central de
transbordo. Refiro-me à região do Iguatemi, onde temos dois grandes shoppings, uma estação rodoviária, o centro financeiro e, hoje, o centro comercial.
É inaceitável, por exemplo, que, da saída de um dos
shoppings, o Shopping Iguatemi, para o Shopping
Center Salvador, não tenhamos boas condições de
deslocamento. As pessoas têm que disputar espaço
com veículos, arriscando a vida e, ainda por cima, tendo
que se submeter a poucos pontos de estrangulamento
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– ali apontados como sendo os responsáveis até pela
lógica do engarrafamento, mas são poucos pontos de
estrangulamento –, que congregam o maior volume
de veículos da cidade. Ali fica o ponto de saída, por
exemplo, para a Avenida Paralela, onde temos algo
em torno de 200 mil veículos circulando por dia. Consequentemente, essa garganta termina sendo o local
de maior risco para o pedestre. Portanto, não oferece
nem condições de bom deslocamento, nem condições
aceitáveis para um deslocamento.
Essa é uma região que poderia ter, por exemplo, uma espécie de espaço de lazer ou espaço de
circulação com condições agradáveis para que quem
ali trabalha pudesse se deslocar, por exemplo, no horário do almoço, no horário das 12 horas, sem ter que
disputar com os veículos.
No entanto, as pessoas que trabalham em diversos escritórios nessa região, em vez de transitarem
ali a pé, terminam pegando seus veículos para deslocamentos que não chegam a um quilômetro – muito
menos de um quilômetro; 500 metros, 400 metros. As
pessoas preferem pegar seus veículos e ainda arriscarem a busca de espaço nos estacionamentos dos
shoppings.
Portanto, elas ajudam a ofender o trânsito naquele
horário, mas por força da circunstância de não ter boa
área de circulação.
Precisamos debater a mobilidade urbana nesse
sentido, olhar de forma muito mais carinhosa a questão da mobilidade urbana para as áreas de grandes
concentrações, áreas onde temos o maior volume de
movimento de passageiros que utilizam o sistema
público de transporte. Por exemplo, no caso da Bahia,
a região de Cajazeiras, Águas Claras, Pau da Lima,
onde nós temos o maior volume de passageiros e, ao
mesmo tempo, é o local com maior concentração de
moradias na cidade de Salvador.
Então, é necessário que medidas de mobilidade
sejam adotadas também nessas regiões, para que não
fiquemos também sempre com ações de mobilidade
urbana sempre pautadas nos centros das cidades ou só
e somente só para os centros de maior movimentação.
Portanto, é importante lembrar que, nesse caso
específico, a política tem de ser adotada para levar em
conta o interesse desse passageiro, desse morador.
Senão você fica numa política sempre de uma estrutura
de transporte que é capaz de tirar esse morador, levá-lo até o centro financeiro, o centro comercial ou seus
locais, e depois você ter que dispor de outra estrutura
extremamente competente e pesada, em termos numéricos, para trazer de volta esse morador ao seu bairro.
A mobilidade requer a criação de centros de serviços em bairros também, para permitir que o deslo-
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camento de um morador para buscar serviços, sejam
eles bancários, sejam eles serviços de governo, esse
deslocamento se dê na menor distância possível. Esse
é o conceito de mobilidade urbana, não é somente o
conceito de circulação ou o conceito de estabelecimento de novas linhas de transportes para atender uma
cidade. O conceito tem de estar encaixado na possibilidade efetiva de atender, de favorecer quem anda a pé,
levando a proximidade dos serviços como um elemento capaz de resolver um problema de deslocamento,
mas de lhe dar conforto na prestação desse serviço.
Então, é fundamental que esse conceito seja
absorvido pela legislação de mobilidade e implantado
pelas cidades, principalmente com essa obrigação.
Senão, ficamos atendendo sempre a política de quem
possui veículo, a política para atender o sistema de
transporte público como se essa fosse a questão principal. O atendimento principal na mobilidade urbana é o
cidadão e não as empresas de transporte, os veículos.
Senão, ficamos o tempo inteiro preocupados porque
precisamos alargar pistas, como vamos colocar sistemas de transporte de massa para evitar um processo
de deslocamento de veículos ou como é que vamos
construir mais e mais estacionamentos para oferecer
assim uma comodidade maior para quem possui veículo.
Essas medidas são importantes, essas medidas
devem ser adotadas, mas a medida mais importante
é exatamente pensar no cidadão. Como é que vamos
criar as condições efetivas para que a mobilidade se
processe. E a mobilidade deve ser vista a partir da cada
cidadão e não a partir dos interesses agora associados
a esse ou aquele modal de transporte.
O modal se encaixa como uma ferramenta de
mobilidade, mas o modal de transporte não pode ser
a prioridade na estrutura da mobilidade. Ele é uma
ferramenta de solução para a mobilidade e não a mobilidade como um instrumento de viabilização desse
ou daquele instrumento dessa estrutura modal apresentada em cada cidade. Portanto, creio que é importante esse debate.
No caso específico da cidade de Salvador, acresce-se a esse fato a questão do transporte ferroviário.
Salvador tem uma estrutura de trens suburbanos assim muito mais conhecidos; ligam a Calçada a Paripe,
uma estrutura já extremamente arcaica em sua bitola,
no uso de vagões. E há necessidade de a gente estabelecer a volta do trem de passageiros para além da
cidade de Paripe. Para isso, precisamos de algumas
medidas. A primeira delas é que a Vale, empresa que
passou a operar nossos trilhos na Bahia, resolva fazer investimentos na Bahia. Ficamos até muito tristes
com o anúncio da Vale recentemente em que a ela não
apresenta investimentos na chamada FCA, a Ferrovia
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Centro-Atlântica, no Estado da Bahia. E, nesse particular, é devolver a ligação, por exemplo, com Salvador;
algo em torno de dez quilômetros de trilhos desapareceram no trecho entre Mapele e Paripe. Precisamos
resgatar isso para permitir que o trem que hoje vem
de Juazeiro ou de Montes Claros, Monte Azul, Minas
Gerais, possa chegar à Calçada, possa chegar em
Salvador, possa chegar à Estação da Calçada, como
assim é conhecida em nossa cidade. E, ao mesmo
tempo, obrigar a Vale a investir na infraestrutura nessas duas malhas ferroviárias existentes, para permitir
também a utilização dessa estrutura ferroviária para o
atendimento, principalmente, de centros de logística,
como é o caso de Juazeiro, ou o trecho que cortará
a nossa ferrovia oeste/leste, o trecho ferroviário que,
saindo de Minas Gerais, chega à Bahia. O entroncamento deve dar-se na altura da cidade de Brumado.
Só para se ter uma idéia, o trecho de Juazeiro
até Aratu é de cerca de 500 quilômetros. Poder-se-ia
utilizar esse trecho como um grande trecho para escoamento da produção de toda aquela região norte do
Estado até o Porto de Aratu. É inaceitável que a Vale
não faça investimento nessa área. É inaceitável que
esse trecho não possa ser utilizado como mais uma
ferramenta da mobilidade urbana. Há uma campanha
de nossa parte, por exemplo, para devolver o trem de
passageiros pelo menos de Alagoinhas até Salvador.
Alagoainhas é uma cidade que fica a, mais ou menos,
100 quilômetros de Salvador. Esse trecho, assim como
o trecho até Juazeiro, mesmo com seus 500 quilômetros, já foi utilizado para transporte de passageiros.
É importante que possamos retomar esse trecho
e, portanto, ofertar mais uma estrutura modal ao povo
dessa região tanto do litoral norte, na região de Alagoinhas, quanto do norte do Estado, permitindo, assim, o transporte de passageiros. Esse trecho – volto
a insistir – já foi utilizado com cargas e passageiros,
assim como o trecho de Salvador a Aracaju. O trem,
anos a fio, percorreu esse trecho de Salvador a Aracaju, levando cargas e passageiros. Eu conheço de
perto, meu caro Wellington Dias, todas essas rotas,
porque tive oportunidade, quando criança, de andar
diversas vezes nesse trecho, já que meu pai era ferroviário e, inclusive, chefe de trem; diversas vezes tive
oportunidade de viajar com meu pai para todas essas
três rotas. O trem saía de Salvador e ia até Montes
Claros, Minas Gerais, levando cargas e passageiros,
basicamente nesse trecho em Minas Gerais com minério, com cimento e passageiros no trecho até Juazeiro,
na Bahia, onde se transportava, por exemplo, toda a
produção agrícola de todo esse trecho; e o trecho até
Aracaju, que também era utilizado para o transporte da
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produção agrícola tanto no Estado da Bahia, quanto
no Estado de Sergipe.
Portanto, era esse trem o alimentador da feira de
São Joaquim, em Salvador. Servia para o transporte
de passageiro e, ao mesmo tempo, para a movimentação de carga, de frutas, de hortigranjeiros, enfim, de
outros produtos que chegavam à cidade de Salvador e
alimentavam a nossa querida feira de São Joaquim, ali
em Água de Meninos, e também todo o comércio local.
Então, na realidade, é importante que, nesse
debate da mobilidade, nós possamos enxergar esse
modal importante para o transporte de cargas e passageiros que desafoga, consequentemente, a estrutura
rodoviária que temos hoje.
Imaginem o que é você resolver um dos graves
problemas do transporte de mercadorias para Salvador,
para chegar até o porto de Aratu, vindo pela via rodoviária cria um verdadeiro alívio nas nossas rodovias.
Nós não temos rodovias duplicadas, por exemplo, de
Feira de Santana até Juazeiro, e nós estamos falando
de quatrocentos quilômetros de estradas, onde temos
um grande fluxo de carga. E Juazeiro se comporta como
um grande centro produtor no nosso Estado.
Portanto, quero, aqui, chamar atenção para essa
questão e dizer da importância que tem essa nova Lei
da Mobilidade Urbana, mas nesse conceito em que
quero insistir: escolher o modal, investir, aproveitar os
desafios da Copa, os recursos que estão no PPA, no
Orçamento, e, verdadeiramente, implantar mobilidade
urbana nas cidades para atender exclusivamente ao
cidadão, não a negócios ou coisas do gênero.
Nós queremos, minha cara Vanessa, metrô, VLTs,
a volta do transporte ferroviária, a melhoria das condições das estradas ou das ruas para a circulação desses
65 milhões de veículos que há no Brasil. Mas queremos, prioritariamente, condições adequadas, justas,
corretas e até agradáveis para que o cidadão brasileiro
possa se deslocar e ter o seu direito de ir e vir consagrado, e não só associado à cobrança de uma tarifa,
mas, principalmente, associado a boas condições de
mobilidade por parte do cidadão brasileiro.
Era isto que eu tinha a dizer na tarde de hoje.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Agradeço a V. Exª, Senador Walter
Pinheiro, e o cumprimento pelo pronunciamento.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Antes de passar a palavra ao próximo
orador, a Presidência comunica ao Plenário que as Propostas de Emenda à Constituição do Senado Jovem
n°s 1, 2 e 3, de 2011, e os Projetos de Lei do Senado
do Senado Jovem n°s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
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13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20, de 2011, apresentados e
aprovados pelos participantes do Programa Senado
Jovem Brasileiro de 2011, serão encaminhados como
sugestão à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo único do
art. 20 da Resolução n° 42, de 2010.
São as seguintes as matérias:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 1, DE 2011 – PROGRAMA JOVEM SENADOR
Altera os arts. 34, 144 e 167 da Constituição Federal, para dispor sobre a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos nas ações e serviços de segurança
pública e sobre a instituição de programa
de valorização e capacitação e de piso remuneratório para os servidores policiais
de segurança pública.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° A alínea e do inciso VII do art. 34 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. .................................................
...............................................................
VII ‑ .......................................................
...............................................................
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e no desenvolvimento do ensino,
nas ações e serviços públicos de saúde e de
segurança pública.” (NR)
Art. 2° O art. 144 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 144. ...............................................
...............................................................
§ 7° A lei disciplinará a organização e o
funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a
eficiência de suas atividades, e preverá a criação de programa de valorização e capacitação
dos servidores policiais de segurança pública.
...............................................................
§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos a que se referem
os incisos IV e V do caput deste artigo será
fixada na forma do § 4° do art. 39, observado
o piso remuneratório definido em lei federal.
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§ 10. A União e os Estados, na forma da
lei, aplicarão, anualmente, percentual mínimo
da receita resultante de impostos em ações e
serviços de segurança pública.” (NR)
Art. 3º O inciso IV do art. 167 passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 167. ...............................................
...............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação
de recursos para as ações e serviços públicos
de segurança e de saúde, para manutenção e
desenvolvimento do ensino e para realização
de atividades da administração tributária, como
determinado, respectivamente, pelos arts. 144,
§ 10, 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §
8°, bem como o disposto no § 4° deste artigo;
..................................................... ” (NR)
Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Os problemas de segurança pública no Brasil são
muitos e várias são as suas causas. O aumento da
violência tem elevado cada vez mais nossa sensação
de insegurança, deixando-nos cada dia mais temerosos, seja em espaços públicos ou privados. Essa triste
realidade causa-nos ainda mais indignação ao sabermos que ela também tem sido sustentada pela criminalidade policial, pois temos ouvido frequentemente
nos noticiários casos de envolvimento da polícia com
criminosos e com a formação de milícias.
O artigo 5° da Constituição Federal de 1988 afirma que todo cidadão tem direito à segurança, mas não
é o que vivenciamos atualmente. Temos presenciado
diariamente uma atmosfera carregada pelo medo: medo
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de ter nossas residências invadidas por bandidos ou
sermos atingidos por uma bala perdida na rua. Casos
dessa natureza têm acontecido com frequência no Brasil, evidenciando que não estamos realmente seguros.
A Constituição Federal afirma ainda no artigo
144, que a segurança pública, dever do Estado, direito
e responsabilidade de todos, é exercida através das
polícias. E este é um outro direito que não estamos
usufruindo de fato, visto que parcela das polícias têm
se envolvido facilmente na corrupção, e, comprados
com propinas, não têm cumprido adequadamente seu
papel. O que deixa claro o descaso do Estado para com
a segurança, cujos profissionais ainda sofrem com péssimas condições de trabalho e salários muito baixos.
Diante do que foi exposto, faz-se necessária uma
maior mobilização por parte do Estado, a fim de buscar
melhorias para a segurança pública para que esta rompa sua ligação com o crime. Isto é pré-condição para
o enfrentamento da criminalidade. Aliado ao combate
à corrupção há a necessidade de se ampliar o policiamento preventivo, fardado, ostensivo e investigativo
de modo a aperfeiçoar o trabalho para coibir o delito.
Por outro lado, sendo cometido o crime, há a necessidade de investigá-lo com recursos eficientes, e para
tal, há que se dotar a polícia de meios para exercer o
policiamento, com homens, recursos materiais e instrumentos adequados à investigação, utilizando o que
existe de mais avançado em tecnologia para auxiliá-la.
Assim, medidas de prevenção e repressão devem guiar
as políticas públicas oficiais, para demonstrar que a
resolução da violência passa mais pela vontade republicana dos governantes que por “questões de polícia”.
É com esse intuito que conclamo os nobres pares
a apoiarem a presente proposta de emenda à Constituição, que prevê a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos das receitas provenientes de impostos
nas ações e serviços de segurança pública, bem como a
instituição de programa de valorização e capacitação e
de piso remuneratório para os profissionais desta área.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Alex Uiliam
Almeida Alencar.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Da Intervenção
Art. 34. ................................................................
VII ‑ ....................................................................
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante
de impostos estaduais, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 29, de 2000)
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Segurança Pública
Art. 144. ..............................................................
§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.
....................................................................................
§ 9° A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 4° do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
....................................................................................
Art. 167. ..............................................................
IV – a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto
da arrecadação dos impostos a que se referem os arts.
158 e 159, a destinação de recursos para as ações e
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades
da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, 212 e 37, XXII, e
a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°, bem
como o disposto no § 4° deste artigo; (Redação dada
pela Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003).
....................................................................................
PARECER Nº , DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 2011, primeiro signatário o Jovem Senador Alex Ui-
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liam de Alencar, que altera os arts. 34, 144
e 167 da Constituição Federal, para dispor
sobre a obrigatoriedade de aplicação de
recursos mínimos nas ações e serviços de
segurança pública e sobre a instituição de
programa de valorização e capacitação e
de piso remuneratório para os servidores
policiais de segurança.
Relatora: Jovem Senadora Natália Gurgel
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição nº , de
2011, que tem como primeiro signatário o Jovem Senador Alex Uilian Alencar, visa a alterar os arts. 34,
144 e 167 da Constituição Federal, para dispor sobre
a obrigatoriedade de aplicação de recursos mínimos
nas ações e serviços de segurança pública e sobre a
instituição de programa de valorização e capacitação
e de piso remuneratório para os servidores policiais
de segurança pública.
Ao justificar a iniciativa, o autor afirma que:
(...) faz-se necessária uma maior mobilização por parte do Estado, a fim de buscar
melhorias para a segurança pública para que
esta rompa sua ligação com o crime. Isto é
pré-condição para o enfrentamento da criminalidade. Aliado ao combate à corrupção, há
a necessidade de se ampliar o policiamento
preventivo, fardado, ostensivo e investigativo
de modo a aperfeiçoar o trabalho para coibir
o delito. Por outro lado, sendo cometido o crime, há a necessidade de investigá-lo com recursos eficientes, e para tal, há que se dotar
a polícia de meios para exercer o policiamento, com homens, recursos materiais e instrumentos adequados à investigação, utilizando
o que existe de mais avançado em tecnologia
para auxiliá-la. Assim, medidas de prevenção
e repressão devem guiar as políticas públicas
oficiais, para demonstrar que a resolução da
violência passa mais pela vontade republicana
dos governantes que por “questões de polícia”.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, a matéria objeto
da proposta não se situa entre aquelas integrantes
de cláusula pétrea. Portanto, não há nenhum óbice à
sua tramitação.
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No mérito, a proposição eleva a segurança à condição de preocupação estratégica do Estado brasileiro,
de modo a que receba a mesma atenção que hoje é
dada à educação e à saúde. Sem segurança, nossos
jovens, especialmente, não terão acesso à educação,
nem à saúde.
Assim, ao garantir os recursos mínimos necessários para ações de segurança, a presente PEC é uma
grande oportunidade de inovação na Constituição. Sem
os recursos, as medidas ficam só no discurso. A realidade das ruas exige intervenção. Essa PEC oferece

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2011
Altera a Constituição Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar
a ação dos professores das redes públicas
de educação básica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
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os meios para que as pertinentes ações de garantia
da segurança sejam executadas.
No mais, a proposta tem um efeito preventivo, o
que é importante não apenas para reduzir a criminalidade e sua reprodução, mas também para diminuir
custos na saúde, onde os casos de tratamento clínico
e internações de vítimas de violência são expressivos.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de 2011.
Sala da Comissão, Isameire Demétrio da Silva,
Presidente – Natália Niele Gurgel Braga, Relatora.

Art. 1° O art. 37 da Constituição Federal passa a
viger acrescido do seguinte § 13:
“Art. 37...................................................
§ 13. Para efeito do disposto nas alíneas a e b do inciso XVI do caput deste artigo,
a carga de trabalho semanal relativa à soma
dos cargos nelas citados, quando se tratar do
exercício do magistério na educação básica,
não poderá ultrapassar 40 horas.” (NR)
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Art. 2° A Constituição Federal passa a viger acrescida do seguinte art. 206-A:
“Art. 206-A A efetivação do professor em
qualquer rede pública de ensino, para exercício
em todas as etapas e modalidades da educação básica, além da aprovação em concurso
público a que se refere o inciso V do art. 206,
dependerá de avaliação do sistema nacional
que certifique sua competência no cargo em
que foi concursado, bem como o domínio das
técnicas didáticas e de aprovação do sistema
local de ensino em relação às exigências do
estágio probatório.” (NR)
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Um dos problemas preocupantes da sociedade
brasileira, ligado diretamente à educação básica, é o
analfabetismo dito “funcional”. Temos observado que
milhares de estudantes chegam ao ensino médio sem
saber interpretar um texto ou expressar por escrito
suas idéias. Esse problema atinge, também, um bom
número de professores, com reflexos perniciosos para
a aprendizagem de seus alunos.
É óbvio que uma população que não sabe ler
a realidade, interpretar os problemas e desafios do
mundo, como apontava Paulo Freire, mesmo que escolarizada e com muitos de seus adultos até titulados,
acaba inviabilizando o desenvolvimento econômico e
social, ainda mais nos padrões científicos do século
XXI. Além da sustentabilidade ambiental, é preciso que
os brasileiros lutem por sua “sustentabilidade cultural”,
que supõe a base do letramento, a superação dessa
chaga aberta que é o analfabetismo funcional de quarenta por cento dos seus jovens e adultos.
Resolver esse grave problema, no entanto, não é
simples, nem pode ser consequência milagrosa de um
simples projeto de lei que exija capacitação rigorosa
dos mestres e avaliação repressiva dos estudantes,
que só poderiam obter seu certificado de conclusão
do ensino fundamental com comprovada proficiência
em um rígido exame nacional. Voltaríamos, com isso,
ao período elitista e seletivo da educação obrigatória,
que era mais controle social do que verdadeiro exercício do processo de ensino-aprendizagem.
Estudando a evolução da educação escolar e trocando ideias com os colegas, cheguei à conclusão de
que é preciso agir nas raízes do problema. E os dois
pontos nevrálgicos da questão são o regime de trabalho e a formação didático-pedagógica dos professores.
Os professores, nos dias de hoje, herdaram do
período de “explosão das matrículas” um regime de
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trabalho exaustivo, não somente em relação ao número de estudantes nas salas de aula, como também
ao número de horas trabalhadas em um ou dois cargos públicos e, muitas vezes, em outro compromisso
na rede privada. Há professores do ensino médio e
dos anos finais do ensino fundamental que dão aula,
na mesma semana, para quinhentos e até mil alunos,
usando para isso 60, ou mais, horas em sala de aula.
Ora, mesmo que o professor seja, em tese, capacitado na sua área, o uso do tempo inviabiliza o diálogo
pedagógico. É necessário, portanto, disciplinar o “direito ao acúmulo de cargo”, expresso no inciso XVI do
art. 37 da Constituição. O ideal, talvez, fosse a proibição pura e simples do acúmulo, como acontece nas
outras áreas do serviço público no Brasil e com os
professores dos outros países, onde existe educação
pública de qualidade e, consequentemente, inexiste o
analfabetismo funcional. Entretanto, num período de
transição, pode-se recorrer a uma limitação do tempo
de trabalho, próxima das 44 horas que vale para todo
trabalhador, que não comprometa, inclusive, a saúde
física e mental dos professores.
O segundo ponto nevrálgico é o da formação
didático-pedagógica dos professores que atuam na
educação básica, principalmente no ensino fundamental
e médio. Já foi registrada a questão de seu despreparo, que chega até ao próprio analfabetismo funcional,
em casos extremos. Ora, isso é possível pelo grau de
descontrole da competência dos mestres em muitas
redes de ensino. Não raras vezes são feitos concursos
públicos meramente homologatórios, com questões
ditas “objetivas”, sem a exigência de interpretação de
textos ou de “situações de desafio didático”.
Ademais, os estágios probatórios são meramente formais, um acordo de compadres e de comadres.
Os cursos de formação, mesmo os de “nível superior”,
deixam muito a desejar, por não contar com práticas de
ensino verdadeiramente supervisionadas por professores mais experientes. Aí, estão as notas dos exames
nacionais dos cursos de pedagogia e das licenciaturas a confirmar sua fragilidade. Não admira que muitos professores e professoras abandonem a carreira
ou procurem funções burocráticas ante as exigências
crescentes dos alunos do século XXI.
De fato, não é fácil, nos dias de hoje, acumular
um saber que rivalize com a internet, acessível aos
estudantes na cidade e no campo. Por isso, torna-se
necessária a presença do Estado na prevenção da
ignorância cultural e didática do professor: para tanto,
propomos, para validar a efetivação na carreira, dois
turnos de avaliação – além do concurso de ingresso já
previsto no art. 206, V, um nacional e outro local, este
último integrado ao estágio probatório.
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Certa de que essas providências legais, inseridas
na Constituição, poderão contribuir para a qualidade
da educação e para o desenvolvimento cultural, social

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPITULO VII
Da Administração Pública
Seção I
Disposições Gerais
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 nº 19, de 1998)
....................................................................................
§ 1o A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
§ 2o A não observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3o A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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e econômico do País, confio na aprovação da emenda
que proponho aos Jovens Senadores e Senadoras.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Janaína
Vilela.

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação
periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;
(incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado
o disposto no art. 5o, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 4o Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
§ 7o A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso
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a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§ 8o A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser
firmado entre seus administradores e o poder público,
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I – o prazo de duração do contrato;
II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;
III – a remuneração do pessoal.
§ 9o O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e
suas subsidiárias, que receberem recursos da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego
ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
§ 11. Não serão computadas, para efeito dos
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório
previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 47, de 2005)
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do
caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores
do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não
se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)
....................................................................................
CAPITULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Seção I
Da Educação
....................................................................................
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Art. 206. O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação
escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira,
com ingresso exclusivamente por concurso público de
provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VI – gestão democrática do ensino público, na
forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, nos termos
de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
53, de 2006)
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da
educação básica e sobre a fixação de prazo para a
elaboração ou adequação de seus planos de carreira,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 53, de 2006)
....................................................................................
PARECER N°

, DE 2011

Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 2, de 2011, primeira signatária a Senadora Jovem Janaína Vilela, que
altera a Constituição Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar a
ação dos professores das redes públicas
de educação básica.
Relatora: Adriele Henrique Souza
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°
2, de 2011, que tem como primeira signatária a Jovem
Senadora Janaína Vilela, visa a alterar a Constituição
Federal para valorizar o exercício do magistério e qualificar a ação dos professores das redes públicas de
educação básica.
Para tanto, determina que, no caso da acumulação de cargos permitida pela Constituição Federal
(CF), a carga horária de trabalho, quando se tratar do
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magistério na educação básica, não poderá ultrapassar quarenta horas semanais.
Além disso, pretende-se, por meio da PEC, acrescentar o art. 206-A à CF para estabelecer que a efetivação do professor em qualquer rede pública de ensino para exercício em todas as etapas e modalidades
da educação básica, além da aprovação em concurso
público, dependerá de avaliação do sistema nacional
que certifique sua competência no cargo em que foi
concursado, bem como o domínio das técnicas didáticas e de aprovação do sistema local de ensino em
relação às exigências do estágio probatório.
Ao justificar a iniciativa, a autora afirma que:
Um dos problemas preocupantes da sociedade brasileira, ligado diretamente à educação básica, é o analfabetismo dito “funcional”.
Temos observado que milhares de estudantes
chegam ao ensino médio sem saber interpretar
um texto ou expressar por escrito suas ideias.
Esse problema atinge, também, um bom número de professores, com óbvios reflexos perniciosos para a aprendizagem de seus alunos.
(...)
Resolver esse grave problema, no entanto, não é simples, nem pode ser consequência
milagrosa de um simples projeto de lei que exija
capacitação rigorosa dos mestres e avaliação
repressiva dos estudantes, que só poderiam
obter seu certificado de conclusão do ensino
fundamental com comprovada proficiência em
um rígido exame nacional.
(...) os dois pontos nevrálgicos da questão são o regime de trabalho e a formação
didático-pedagógica dos professores.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
A proposta tem o mérito de enfocar o problema
da qualificação docente para combater o analfabetismo
funcional. O professor é peça-chave nesse processo.
Os alunos são reflexo do aprendizado proporcionado
pelos professores.
Muitos professores hoje são incapacitados para
dar aulas. Em outros casos, é uma questão de motivação. Não parece razoável diminuir a carga horária, se
isso implicar diminuição salarial. Há também carência
de professores em algumas áreas específicas, como
química e física.
A vedação de carga horária acima de quarenta
horas, portanto, deve ser acompanhada da garantia
de que não haja prejuízos salariais aos docentes em
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exercício. Além disso, os professores devem participar
continuamente de cursos de capacitação e reciclagem, que permitam qualificar suas habilidades didáticas. Nem sempre as habilidades docentes podem ser
medidas por meio de uma prova. A avaliação foca só
em resultados, o importante é assegurar capacitação
permanente para os professores.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 2, de 2011,
da Jovem Senadora Janaína Vilela, com as seguintes
emendas:
EMENDA N° 1
Dê-se ao § 13, acrescentado ao art. 37 da CF
pelo art. 1° da PEC n° 2, de 2011, a seguinte redação:
“Para efeito do disposto nas alíneas a e b
do inciso XVI do caput deste artigo, a carga de
trabalho semanal relativa à soma dos cargos
nelas citados, quando se tratar do exercício do
magistério na educação básica pública, não
poderá ultrapassar 40 horas.
EMENDA N° 2
Acrescente-se a seguinte expressão ao § 13
acrescentado ao art. 37 da CF pelo art. 1° da PEC n°
2, de 2011:
“sem prejuízo salarial para os docentes
em efetivo exercício.”
EMENDA N° 3
Dê-se ao art. 206-A da Constituição Federal, nos
termos do art. 2° da PEC n° 2, de 2011, a seguinte
redação:
“A efetivação do professor em qualquer
rede pública de ensino, para exercício em todas
as etapas e modalidades da educação básica,
além da aprovação em concurso público a que
se refere o inciso V do art. 206, dependerá de
avaliação do sistema nacional que certifique
sua competência no cargo em que foi concursado, bem como o domínio das técnicas
didáticas e de aprovação do sistema local de
ensino em relação às exigências do estágio
probatório, assegurada a oferta de cursos de
capacitação aos professores previamente à
avaliação, com presença obrigatória.” (NR)
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Adriele Henrique Souza, Relatora.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2011
(Do Senado Jovem)
Dá nova redação ao art. 225 da Constituição Federal, para atribuir ao Estado a
responsabilidade pela proteção da Floresta Amazônica e tornar crime inafiançável o
dano à flora ou à fauna da região.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Jovem, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° O art. 225 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 225. ...............................................
§ 7° Cabem ao Estado a vigilância e a
proteção, em tempo integral, da área da Floresta Amazônica pertencente ao Brasil, constituindo crime inafiançável o dano à flora ou à
fauna da região.” NR
Art. 2° Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Como se sabe, a Floresta Amazônica é uma reserva ecológica de grande biodiversidade e extrema
importância para a regulação do clima do planeta.
Trata-se da maior floresta tropical do mundo, um bio-
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ma que abriga incontáveis recursos de fauna e flora
ainda desconhecidos dos brasileiros.
Infelizmente, desde o Brasil Colônia, as florestas
brasileiras vêm sendo constantemente destruídas. Com
o tempo, essa situação se agravou e, hoje, parcela
significativa da Floresta Amazônica já foi desmatada.
A região sofre com frequentes incêndios, retirada de
vegetação nativa para a expansão do agronegócio, remoção ilegal de espécies nobres, captura de animais em
extinção, pesca predatória, entre várias outras mazelas.
O objetivo desta Proposta de Emenda à Constituição é coibir essas práticas. Embora o § 4° do art. 225
da Constituição Federal estabeleça que, juntamente
com outros biomas brasileiros, a Floresta Amazônica
constitui patrimônio nacional, não há dispositivo que
atribua ao Estado brasileiro a responsabilidade pela
vigilância e a proteção dos seus recursos naturais. Para
garantir essa proteção, é fundamental considerar inafiançáveis os crimes contra a fauna e a flora da região.
A preservação da Floresta Amazônica trará benefícios não só para os brasileiros, mas para todo o
mundo. Com ela, todos poderão usufruir das inquestionáveis riquezas desse bioma que, se bem exploradas,
poderão contribuir diretamente para o crescimento econômico e o bem-estar da população nacional.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
dos Jovens Senadores para o aprimoramento e a
aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 2011. –
Jovem Senadora Natália Niele G. Braga.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; (Regulamento)
II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)
III – definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV – exigir, na forma da Lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
(Regulamento)
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; (Regulamento)
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio, ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)
§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a
Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6° As usinas que operem com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei federal, sem
o que não poderão ser instaladas.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 3, de 2011, primeira signatária a Jovem Senadora Natália
Niele Braga, que dá nova redação ao art. 225
da Constituição Federal, para atribuir ao Estado a responsabilidade pela proteção da
Floresta Amazônica e tornar crime inafiançável o dano à flora ou à fauna da região.
Relatora: Jovem Senadora Carolina Barreto
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n°
3, de 2011, que tem como primeira signatária a Jovem
Senadora Natália Niele Braga, visa a dar nova redação
ao art. 225 da Constituição Federal, para atribuir ao
Estado a responsabilidade pela proteção da Floresta
Amazônica e tornar crime inafiançável o dano à flora
ou à fauna da região.
Ao justificar a iniciativa, a autora afirma que:
Infelizmente, desde o Brasil Colônia, as
florestas brasileiras vêm sendo constantemente destruídas. Com o tempo, essa situação se
agravou e, hoje, parcela significativa da Floresta Amazônica já foi desmatada. A região sofre
com frequentes incêndios, retirada de vegetação nativa para a expansão do agronegócio,
remoção ilegal de espécies nobres, captura de
animais em extinção, pesca predatória, entre
várias outras mazelas.
O objetivo desta Proposta de Emenda à
Constituição é coibir essas práticas. Embora
o § 4º do art. 225 da Constituição Federal estabeleça que, juntamente com outros biomas
brasileiros, a Floresta Amazônica constitui
patrimônio nacional, não há dispositivo que
atribua ao Estado brasileiro a responsabilidade
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pela vigilância e a proteção dos seus recursos
naturais. Para garantir essa proteção, é fundamental considerar inafiançáveis os crimes
contra a fauna e a flora da região.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Analisando a Proposta de Emenda à Constituição
elaborada pela Jovem Senadora Natália Niele Braga e
considerando a biodiversidade ecológica presente na
Floresta Amazônia ora tida como patrimônio nacional,
ouso ampliar tal atribuição denominando-a patrimônio
mundial. Afinal, corroboram com a minha opinião as
demonstrações de interesse e presença de cientistas estrangeiros pesquisando esse bioma ainda não
totalmente conhecido pela sua própria comunidade
científica. Ademais, acrescenta-se aos atributos da
Floresta Amazônica a sua capacidade de equilibrar o
clima no planeta.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 1, DE 2011
Proíbe a utilização de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibida a utilização, pelos estabelecimentos comerciais, de sacolas plásticas para acondicionamento e entrega de produtos e mercadorias
aos clientes.
Parágrafo único. As sacolas plásticas deverão
ser substituídas, no prazo de cinco anos, por sacolas
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Em caminho inverso ao movimento de preservação do meio ambiente, o que se observa é um desmatamento desmedido acompanhado da prática arcaica
de queimadas em prol de uma expansão econômica
injustificada diante da destruição causada na flora e
na fauna da região.
Assim sendo, meu parecer é favorável à promulgação da nova redação do § 7° do art. 225 da Constituição Federal, no qual são designadas ao Estado a
vigilância e a proteção, em tempo integral, da área da
Floresta Amazônica pertencente ao Brasil, constituindo
crime inafiançável o dano à flora ou à fauna da região.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 3, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Carolina
Barreto Pereira, Relatora.

de papel ou por sacolas reutilizáveis, confeccionadas
em material resistente ao uso continuado.
Art. 2° O descumprimento desta Lei sujeitará os
infratores às sanções previstas na Lei n° 9.605, de 12
de fevereiro de 1998.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Boa parte do desequilíbrio ambiental resulta da
ação do homem, em especial da produção crescente
de lixo. Recentemente, temos assistido a reportagens
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sobre enchentes que afetam os grandes centros urbanos. A rede de captação de águas pluviais está
frequentemente obstruída pelo lixo, impedindo a livre
circulação da água. Além disso, os rios que cortam
as grandes cidades recebem o lixo, comprometendo
a qualidade e a quantidade de água e prejudicando a
fauna e a flora.
Fator importante da produção de lixo é a utilização
de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais,
para acondicionamento e entrega de produtos e mercadorias aos clientes. Assim, promover a substituição
das sacolas plásticas por sacolas reutilizáveis ou de
papel contribuirá significativamente para a redução da
poluição ambiental e do acúmulo de lixo nos aterros
sanitários. Além disso, essa medida promoverá melhoria significativa na qualidade de vida da população.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio
de nossos Jovens Senadores para o aprimoramento
e a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Wagner
Ramon Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° (VETADO)
Art. 2° Quem, de qualquer forma, concorre para
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3° As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,
coautoras ou partícipes do mesmo fato.
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Art. 4° Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do
meio ambiente.
Art. 5° (VETADO)
CAPÍTULO II
Da Aplicação da Pena
Art. 6° Para imposição e gradação da penalidade,
a autoridade competente observará:
I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da
infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente;
II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento
da legislação de interesse ambiental;
III – a situação econômica do infrator, no caso de multa.
Art. 7° As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:
I – tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena
privativa de liberdade inferior a quatro anos;
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e a personalidade do condenado, bem como os
motivos e as circunstâncias do crime indicarem
que a substituição seja suficiente para efeitos de
reprovação e prevenção do crime.
Parágrafo único. As penas restritivas de direitos
a que se refere este artigo terão a mesma duração da
pena privativa de liberdade substituída.
Art. 8° As penas restritivas de direito são:
I – prestação de serviços à comunidade;
II – interdição temporária de direitos;
III – suspensão parcial ou total de atividades;
IV – prestação pecuniária;
V – recolhimento domiciliar.
Art. 9° A prestação de serviços à comunidade
consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de
conservação, e, no caso de dano da coisa particular,
pública ou tombada, na restauração desta, se possível.
Art. 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o
Poder Público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de crimes
dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.
Art. 11. A suspensão de atividades será aplicada
quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais.
Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública
ou privada com fim social, de importância, fixada pelo
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juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a
trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago
será deduzido do montante de eventual reparação civil
a que for condenado o infrator.
Art. 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na
autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar
curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo
recolhido nos dias e horários de folga em residência
ou em qualquer local destinado a sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória.
Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena:
I – baixo grau de instrução ou escolaridade do agente;
II – arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
III – comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental;
IV – colaboração com os agentes encarregados da
vigilância e do controle ambiental.
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime:
I – reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II – ter o agente cometido a infração:
a) para obter vantagem pecuniária;
b) coagindo outrem para a execução
material da infração;
c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
d) concorrendo para danos à propriedade alheia;
e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder
Público, a regime especial de uso;
f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer
assentamentos humanos;
g) em período de defeso à fauna;
h) em domingos ou feriados;
i) à noite;
j) em épocas de seca ou inundações;
l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
m) com o emprego de métodos cruéis
para abate ou captura de animais;
n) mediante fraude ou abuso de confiança;
o) mediante abuso do direito de licença,
permissão ou autorização ambiental;
p) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas
ou beneficiada por incentivos fiscais;
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q) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades
competentes;
r) facilitada por funcionário público no
exercício de suas funções.
Art. 16. Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos
casos de condenação a pena privativa de liberdade
não superior a três anos.
Art. 17. A verificação da reparação a que se refere
o § 2° do art. 78 do Código Penal será feita mediante
laudo de reparação do dano ambiental, e as condições
a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com
a proteção ao meio ambiente.
Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda
que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem
econômica auferida.
Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e
cálculo de multa.
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito
civil ou no juízo cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre
que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo
valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.
Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa
ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo
com o disposto no art. 3°, são:
I – multa;
II – restritivas de direitos;
III – prestação de serviços à comunidade.
Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são:
I – suspensão parcial ou total de atividades;
II – interdição temporária de estabelecimento, obra
ou atividade;
III – proibição de contratar com o Poder Público, bem
como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
§ 1° A suspensão de atividades será aplicada
quando estas não estiverem obedecendo às disposi-
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ções legais ou regulamentares, relativas à proteção
do meio ambiente.
§ 2° A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a
devida autorização, ou em desacordo com a concedida,
ou com violação de disposição legal ou regulamentar.
§ 3° A proibição de contratar com o Poder Público
e dele obter subsídios, subvenções ou doações não
poderá exceder o prazo de dez anos.
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade
pela pessoa jurídica consistirá em:
I – custeio de programas e de projetos ambientais;
II – execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III – manutenção de espaços públicos;
IV – contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.
Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada,
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar
ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá
decretada sua liquidação forçada, seu patrimônio será
considerado instrumento do crime e como tal perdido
em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
CAPÍTULO III
Da Apreensão do Produto e do Instrumento
de Infração Administrativa ou de Crime
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos
seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1° Os animais serão libertados em seu habitat
ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2° Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições
científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 3° Os produtos e subprodutos da fauna não
perecíveis serão destruídos ou doados a instituições
científicas, culturais ou educacionais.
§ 4° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
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da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a
prévia composição do dano ambiental, de que trata o
art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada
impossibilidade.
Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de
menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as
seguintes modificações:
I – a declaração de extinção de punibilidade, de que
trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá
de laudo de constatação de reparação do dano
ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista
no inciso I do § 1º do mesmo artigo;
II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar
não ter sido completa a reparação, o prazo de
suspensão do processo será prorrogado, até o
período máximo previsto no artigo referido no
caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;
III – no período de prorrogação, não se aplicarão as
condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo
mencionado no caput;
IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu
resultado, ser novamente prorrogado o período
de suspensão, até o máximo previsto no inciso II
deste artigo, observado o disposto no inciso III;
V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o
acusado tomado as providências necessárias à
reparação integral do dano.
CAPÍTULO V
Dos Crimes contra o Meio Ambiente
Seção I
Dos Crimes contra a Fauna

CAPÍTULO IV
Da Ação e do Processo Penal

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida:
Pena – detenção de seis meses a um ano, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas:

Art. 26. Nas infrações penais previstas nesta Lei,
a ação penal é pública incondicionada.
Parágrafo único. (VETADO)
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de
pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76

I – quem impede a procriação da fauna, sem licença,
autorização ou em desacordo com a obtida;
II – quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo
ou criadouro natural;
III – quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire,
guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou
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transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna
silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como
produtos e objetos dela oriundos, provenientes
de criadouros não autorizados ou sem a devida
permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
§ 2° No caso de guarda doméstica de espécie
silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode
o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena.
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos
aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que
tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo
dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras.
§ 4° A pena é aumentada de metade, se o crime
é praticado:
I – contra espécie rara ou considerada ameaçada de
extinção, ainda que somente no local da infração;
II – em período proibido à caça;
III – durante a noite;
IV – com abuso de licença;
V – em unidade de conservação;
VI – com emprego de métodos ou instrumentos capazes
de provocar destruição em massa.
§ 5° A pena é aumentada até o triplo, se o crime
decorre do exercício de caça profissional.
§ 6° As disposições deste artigo não se aplicam
aos atos de pesca.
Art. 30. Exportar para o exterior peles e couros
de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da
autoridade ambiental competente:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 31. Introduzir espécime animal no País, sem
parecer técnico oficial favorável e licença expedida por
autoridade competente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir
ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda
que para fins didáticos ou científicos, quando existirem
recursos alternativos.
§ 2° A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
Art. 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou
carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras:
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Pena – detenção, de um a três anos, ou multa,
ou ambas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas:
I – quem causa degradação em viveiros, açudes ou
estações de aquicultura de domínio público;
II – quem explora campos naturais de invertebrados
aquáticos e algas, sem licença, permissão ou
autorização da autoridade competente;
III – quem fundeia embarcações ou lança detritos de
qualquer natureza sobre bancos de moluscos
ou corais, devidamente demarcados em carta
náutica.
Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja
proibida ou em lugares interditados por órgão competente:
Pena – detenção de um ano a três anos ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:
I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou
mediante a utilização de aparelhos, petrechos,
técnicas e métodos não permitidos;
III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha
e pesca proibidas.
Art. 35. Pescar mediante a utilização de:
I – explosivos ou substâncias que, em contato com a
água, produzam efeito semelhante;
II – substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela
autoridade competente:
Pena – reclusão de um ano a cinco anos.
Art. 36. Para os efeitos desta Lei, considera-se
pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos
dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios,
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.
Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando
realizado:
I – em estado de necessidade, para saciar a fome do
agente ou de sua família;
II – para proteger lavouras, pomares e rebanhos da
ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela
autoridade competente;
III – (VETADO)
IV – por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.
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Seção II
Dos Crimes contra a Flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada
de preservação permanente, mesmo que em formação,
ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena
será reduzida à metade.
Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la
com infringência das normas de proteção: (Incluído
pela Lei n° 11.428, de 2006).
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou
multa, ou ambas as penas cumulativamente. (Incluído
pela Lei n° 11.428, de 2006).
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena
será reduzida à metade. (Incluído pela Lei n° 11.428,
de 2006).
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada
de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:
Pena – detenção, de um a três anos, ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27
do Decreto n° 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação de
Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas
Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre. (Redação dada
pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)
§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
Conservação de Proteção Integral será considerada
circunstância agravante para a fixação da pena. (Redação dada pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)
§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
Art. 40-A. (VETADO) (Artigo incluído pela Lei n°
9.985, de 18-7-2000)
§ 1° Entende-se por Unidades de Conservação
de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental,
as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas
de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
(Parágrafo incluído pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)
§ 2° A ocorrência de dano afetando espécies
ameaçadas de extinção no interior das Unidades de
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Conservação de Uso Sustentável será considerada
circunstância agravante para a fixação da pena. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.985, de 18-7-2000)
§ 3° Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.985,
de 18-7-2000)
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é
de detenção de seis meses a um ano, e multa.
Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar
balões que possam provocar incêndios nas florestas
e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano:
Pena – detenção de um a três anos ou multa, ou
ambas as penas cumulativamente.
Art. 43. (VETADO)
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público
ou consideradas de preservação permanente, sem
prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do Poder Público,
para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, econômica ou não, em desacordo com as
determinações legais:
Pena – reclusão, de um a dois anos, e multa.
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais
ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgada pela autoridade competente,
e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final do beneficiamento:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou
guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo
da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
Art. 47. (VETADO)
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural
de florestas e demais formas de vegetação:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por
qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia:
Pena – detenção, de três meses a um ano, ou
multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de
um a seis meses, ou multa.
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou
plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora
de mangues, objeto de especial preservação:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente
ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de
domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente: (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e
multa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
§ 1° Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou
de sua família. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha
(mil hectares), a pena será aumentada de 1 (um) ano
por milhar de hectare. (Incluído pela Lei n° 11.284,
de 2006)
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la
em florestas e nas demais formas de vegetação, sem
licença ou registro da autoridade competente:
Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.
Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação
conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para
caça ou para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena
é aumentada de um sexto a um terço se:
I – do fato resulta a diminuição de águas naturais, a
erosão do solo ou a modificação do regime climático;
II – o crime é cometido:
a) no período de queda das sementes;
b) no período de formação de vegetações;
c) contra espécies raras ou ameaçadas
de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração;
d) em época de seca ou inundação;
e) durante a noite, em domingo ou feriado.
Seção III
Da Poluição e outros Crimes Ambientais
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em
níveis tais que resultem ou possam resultar em danos
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Se o crime é culposo:
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Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
§ 2° Se o crime:
I – tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para
a ocupação humana;
II – causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes
das áreas afetadas, ou que cause danos diretos
à saúde da população;
III – causar poluição hídrica que torne necessária a
interrupção do abastecimento público de água
de uma comunidade;
IV – dificultar ou impedir o uso público das praias;
V – ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no
parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando
assim o exigir a autoridade competente, medidas de
precaução em caso de risco de dano ambiental grave
ou irreversível.
Art. 55. Executar pesquisa lavra ou extração de
recursos minerais sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença, ou em desacordo
com a obtida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem
deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada,
nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.
Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar,
exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana
ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem: (Redação
dada pela Lei n° 12.305, de 2010)
I – abandona os produtos ou substâncias referidos no
caput ou os utiliza em desacordo com as normas
ambientais ou de segurança; (Incluído pela Lei
n° 12.305, de 2010)
II – manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. (Incluído pela Lei
n° 12.305, de 2010)

53438 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2° Se o produto ou a substância for nuclear ou
radioativa, a pena é aumentada de um sexto a um terço.
§ 3° Se o crime é culposo:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 57. (VETADO)
Art. 58. Nos crimes dolosos previstos nesta Seção, as penas serão aumentadas:
I – de um sexto a um terço, se resulta dano irreversível
à flora ou ao meio ambiente em geral;
II – de um terço até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem;
III – até o dobro, se resultar a morte de outrem.
Parágrafo único. As penalidades previstas neste
artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar
crime mais grave.
Art. 59. (VETADO)
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentares pertinentes:
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente.
Art. 61. Disseminar doença ou praga ou espécies
que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à
fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.
Seção IV
Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano
e o Patrimônio Cultural
Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I – bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;
II – arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca,
instalação científica ou similar protegido por lei,
ato administrativo ou decisão judicial:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena
é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo
da multa.
Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico,
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou
em desacordo com a concedida:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
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Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão
de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico
ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano: (Redação dada pela
Lei n° 12.408, de 2011)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
e multa. (Redação dada pela Lei n° 12.408, de 2011)
§ 1° Se o ato for realizado em monumento ou
coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses
a 1 (um) ano de detenção e multa. (Renumerado do
parágrafo único pela Lei n° 12.408, de 2011)
§ 2° Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde
que consentida pelo proprietário e, quando couber,
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no
caso de bem público, com a autorização do órgão
competente e a observância das posturas municipais
e das normas editadas pelos órgãos governamentais
responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (Incluído pela
Lei n° 12.408, de 2011)
Seção V
Dos Crimes contra a Administração Ambiental
Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa
ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações
ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as
normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do
Poder Público:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é
de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo
da multa.
Art. 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou
contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é
de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.
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Art. 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora
do Poder Público no trato de questões ambientais:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental
total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por
omissão: (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
§ 1° Se o crime é culposo: (Incluído pela Lei n°
11.284, de 2006)
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.(Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
§ 2° A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3
(dois terços) se há dano significativo ao meio ambiente,
em decorrência do uso da informação falsa, incompleta
ou enganosa. (Incluído pela Lei n° 11.284, de 2006)
CAPÍTULO VI
Da Infração Administrativa
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação
do meio ambiente.
§ 1° São autoridades competentes para lavrar auto
de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA,
designados para as atividades de fiscalização, bem
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 2° Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades
relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.
§ 3° A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo
próprio, sob pena de corresponsabilidade.
§ 4° As infrações ambientais são apuradas em
processo administrativo próprio, assegurado o direito
de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.
Art. 71. O processo administrativo para apuração
de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
I – vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados
da data da ciência da autuação;
II – trinta dias para a autoridade competente julgar o
auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação;
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III – vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, ou à Diretoria
de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de
acordo com o tipo de autuação;
IV – cinco dias para o pagamento de multa, contados
da data do recebimento da notificação.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas
com as seguintes sanções, observado o disposto no
art. 6°:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos
da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total de atividades;
X – (VETADO)
XI – restritiva de direitos.
§ 1° Se o infrator cometer, simultaneamente, duas
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2° A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em
vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo
das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3° A multa simples será aplicada sempre que
o agente, por negligência ou dolo:
I – advertido por irregularidades que tenham sido
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do Sisnama ou pela
Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;
II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do
Sisnama ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.
§ 4° A multa simples pode ser convertida em
serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente.
§ 5° A multa diária será aplicada sempre que o
cometimento da infração se prolongar no tempo.
§ 6° A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art.
25 desta Lei.
§ 7° As sanções indicadas nos incisos VI a IX
do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a
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atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.
§ 8° As sanções restritivas de direito são:

decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade
capaz de atendê-la.
§ 2° A solicitação deverá conter:

I – suspensão de registro, licença ou autorização;
II – cancelamento de registro, licença ou autorização;
III – perda ou restrição de incentivos e benefícios
fiscais;
IV – perda ou suspensão da participação em linhas
de financiamento em estabelecimentos oficiais
de crédito;
V – proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até três anos.

I – o nome e a qualificação da autoridade solicitante;
II – o objeto e o motivo de sua formulação;
III – a descrição sumária do procedimento em curso
no país solicitante;
IV – a especificação da assistência solicitada;
V – a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso.

Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento
de multas por infração ambiental serão revertidos ao
Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n°
7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado
pelo Decreto n° 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.
Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare,
metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente,
de acordo com o objeto jurídico lesado.
Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta Lei e corrigido
periodicamente, com base nos índices estabelecidos
na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$50,00
(cinquenta reais) e o máximo de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais).
Art. 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência.
CAPÍTULO VII
Da Cooperação Internacional para a
Preservação do Meio Ambiente
Art. 77. Resguardados a soberania nacional, a
ordem pública e os bons costumes, o Governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a
necessária cooperação com outro país, sem qualquer
ônus, quando solicitado para:
I – produção de prova;
II – exame de objetos e lugares;
III – informações sobre pessoas e coisas;
IV – presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de
uma causa;
V – outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o
Brasil seja parte.
§ 1° A solicitação de que trata este artigo será
dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e
seguro de informações com órgãos de outros países.
CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei
as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.
Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta
Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA,
responsáveis pela execução de programas e projetos
e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e
das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade
ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de
título executivo extrajudicial, termo de compromisso
com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela
construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente
poluidores. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.16341, de 23-8-2001)
§ 1º O termo de compromisso a que se refere
este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir
que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no
caput possam promover as necessárias correções de
suas atividades, para o atendimento das exigências
impostas pelas autoridades ambientais competentes,
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.16341, de 23-8-2001)
I – o nome, a qualificação e o endereço das partes
compromissadas e dos respectivos representantes legais; (Incluído pela Medida Provisória
n° 2.163-41, de 23-8-2001)
II – o prazo de vigência do compromisso, que, em
função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa
dias e o máximo de três anos, com possibilidade
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de prorrogação por igual período; (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)
III – a descrição detalhada de seu objeto, o valor do
investimento previsto e o cronograma físico de
execução e de implantação das obras e serviços
exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas; (Incluído pela Medida Provisória n° 2.16341, de 23-8-2001)
IV – as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de
rescisão, em decorrência do não cumprimento
das obrigações nele pactuadas; (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)
V – o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser
superior ao valor do investimento previsto; (Incluído
pela Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)
VI – o foro competente para dirimir litígios entre as
partes. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.16341, de 23-8-2001)
§ 2º No tocante aos empreendimentos em curso
até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a
assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até
o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento
escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do
SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo
do estabelecimento. (Incluído pela Medida Provisória
n° 2.163-41, de 23-8-2001)
§ 3º Da data da protocolização do requerimento previsto no § 2° e enquanto perdurar a vigência
do correspondente termo de compromisso, ficarão
suspensas, em relação aos fatos que deram causa à
celebração do instrumento, a aplicação de sanções
administrativas contra a pessoa física ou jurídica que
o houver firmado. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.163-41, de 23-8-2001)
§ 4º A celebração do termo de compromisso
de que trata este artigo não impede a execução de
eventuais multas aplicadas antes da protocolização
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.163-41, de 23-8-2001)
§ 5° Considera-se rescindido de pleno direito o
termo de compromisso, quando descumprida qualquer
de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de
força maior. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.16341, de 23-8-2001)
§ 6° O termo de compromisso deverá ser firmado em até noventa dias, contados da protocolização
do requerimento. (Incluído pela Medida Provisória n°
2.163-41, de 23-8-2001)
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§ 7° O requerimento de celebração do termo de
compromisso deverá conter as informações necessárias
à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob
pena de indeferimento do plano. (Incluído pela Medida
Provisória n°2.163-41, de 23-8-2001)
§ 8° Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.163-41, de 23-8-2001)
Art. 80. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de noventa dias a contar de sua publicação.
Art. 81. (VETADO)
Art. 82. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1998; 177° da Independência e 110° da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Gustavo Krause.
PARECER Nº

, DE 2011

Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei
do Senado Jovem no 1, de 2011, do Jovem
Senador Wagner Ramon Ferreira, que proíbe a utilização de sacolas plásticas pelos
estabelecimentos comerciais.
Relatora: Jovem Senadora Fernanda Maciel
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem no 1, de 2011,
proíbe a utilização, pelos estabelecimentos comerciais,
de sacolas plásticas para acondicionamento e entrega
de produtos e mercadorias aos clientes.
Determina que as sacolas plásticas deverão ser
substituídas, no prazo de cinco anos, por sacolas de
papel ou por sacolas reutilizáveis, confeccionadas em
material resistente ao uso continuado.
Ao justificar sua iniciativa o autor afirma que boa
parte do desequilíbrio ambiental é resultante da ação
do homem, em especial da produção crescente de lixo.
Aponta que um importante fator da produção de
lixo é a utilização de sacolas plásticas para acondicionamento e entrega de produtos e mercadorias aos
clientes de estabelecimentos comerciais.
Acredita que promover a substituição das sacolas
plásticas por sacolas reutilizáveis ou de papel contribuirá significativamente para a redução da poluição
ambiental e do acúmulo de lixo nos aterros sanitários.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, não há nenhum
impedimento à matéria. Ao contrário, ela é compatível
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com a preocupação dos nossos constituintes de zelar
pela preservação do meio ambiente e da qualidade de
vida de todos os brasileiros.
Do ponto de vista da relevância social, a proposição
é merecedora de nossa acolhida. Como se sabe, o plástico é um dos materiais de mais difícil absorção pela natureza. Quanto menos de seus componentes tivermos em
circulação em nosso ambiente, maiores as possibilidade
de recuperação de áreas verdes danificadas e de mananciais ou nascentes, notadamente em nossas cidades.
Queremos acreditar, ainda, que medida poderá ajudar no desenvolvimento de novos setores de produção
e de novas pesquisas de materiais de uso sustentável.
Sendo assim, nosso voto é favorável ao projeto, o qual
achamos que pode ser aperfeiçoado com uma emenda
para retirar as sacolas de papel dentre as que estão permitidas pela lei proposta e acrescentar sacolas de tecido.
De todo modo, na emenda que apresentamos deixamos aberta a possibilidade de uso de materiais recicláveis, o que, em alguns casos, pode incluir algum tipo de

PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 3, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para determinar a inclusão da disciplina Princípios de
Pedagogia no ensino médio.
O Senado Federal decreta:
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papel já em circulação, mas desestimulará o crescimento
da derrubada de árvores para confecção de papel novo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela Aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 1, de 2011, com
a Emenda a seguir:
EMENDA N] 1 – CAS
(Ao PLSJ n° 1, de 2011)
Dê-se ao parágrafo único do art. 1o do Projeto de
Lei do Senado Jovem no 1, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 3o ...................................................
Parágrafo único. As sacolas plásticas serão substituídas, no prazo de cinco anos, por
sacolas reutilizáveis, confeccionadas em material reciclável e resistente ao uso continuado.”
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Fernanda
Barbosa Maciel, Relatora.

Art. 1° O caput do art. 36 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso V:
“Art. 36. .................................................
V – Será incluída a disciplina Princípios
de Pedagogia, para estimular vocações docentes.
...................................................... ”(NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justificação
Entre tantos problemas que a educação ainda enfrenta, um dos mais gritantes é a questão da escassez
tanto qualitativa como quantitativa de professores. Um
dos meios de sanar, em parte, esse problema, consiste em incentivar os estudantes do ensino médio a
optar pela profissão de professor, implantando na carga horária das escolas uma disciplina que estimule os
alunos a lecionarem.
A inserção dessa matéria de estímulo e preparo
na grade curricular do ensino médio pode desencadear
vários benefícios. Uma maior demanda nos cursos de
licenciatura geraria daqui a alguns anos maior quantidade de professores formados, melhorando, consequentemente, a educação em um sentido amplo. Em
virtude disso, diminuiria a evasão dos alunos de algumas escolas e o fechamento de tantas outras devido
à falta do educador em sala de aula.
É preciso que haja mais valorização dessa profissão tão importante para toda a sociedade. E, para
isso acontecer, faz-se necessário despertar nos estudantes brasileiros o dom de ensinar, dando-lhes diretrizes motivadoras e mostrando que a base de todas
as profissões é o professor.
Por esses motivos, peço o apoio das senhoras
e dos senhores parlamentares para a transformação
deste projeto em lei.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Samira
Laís da Silva.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo,
dentro das disponibilidades da instituição.
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IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do
ensino médio. (Incluído pela Lei n° 11.684, de 2008)
§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao
final do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem.
§ 3° Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 4, DE 2011
Altera as Leis n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, e n° 12.485, de 12 de setembro
de 2011, e a Medida Provisória n° 2.2281, de 6 de setembro de 2001, para tornar
obrigatória, na televisão, rádio, TVs por assinatura e cinema, a veiculação de mensagens de cunho educativo e cultural, bem
como de conteúdo de utilidade pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 38 da Lei n° 4.117, de 27 de agosto
de 1962, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
“Art. 38. .................................................
j) as emissoras de radiodifusão sonora
(rádio) e de sons e imagens (televisão) deverão
reservar cinco minutos diários, divididos em
inserções distribuídas uniformemente ao longo de sua programação, para a veiculação de
mensagens de cunho educativo e cultural, bem
como de conteúdo de utilidade pública.” (NR)
Art. 2° O art. 24 da Lei n° 12.485, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 2°, renumerando-se o parágrafo único como § 1°:
“Art. 24. .................................................
§ 1° .......................................................
§ 2° Cada canal de programação distribuído pelas prestadoras dos serviços de
televisão por assinatura, independentemente
da tecnologia utilizada, deverá reservar cinco
minutos diários, divididos em inserções distribuídas uniformemente, para a veiculação de
mensagens de cunho educativo e cultural, bem
como de conteúdo de utilidade pública.” (NR)
Art. 3° Acrescente-se à Medida Provisória n°
2.228-1, de 6 de janeiro de 2001, o seguinte artigo:
“Art. 57-A. A exibição de obras cinematográficas em salas de exibição será precedida
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pela veiculação de mensagem audiovisual de
cunho educativo, cultural ou de utilidade pública, com duração mínima de dois minutos.” (NR)
Art. 4° Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação.
Justificação
A comunicação social tornou-se a grande mediadora das relações no mundo contemporâneo, criando
novas regras de convívio, operando transformações
sem precedentes no homem e em sua realidade. A
forte presença dos meios de comunicação eletrônicos
em nosso cotidiano reduziu as dimensões do mundo,
derrubou fronteiras, disseminou novas ideias, novos
padrões.
Com efeito, estudos recentes revelam que as
crianças do mundo inteiro passam, em média, mais
de três horas diárias em frente à tela da televisão. Ou
seja, gastam com a televisão pelo menos 50% mais
tempo do que em qualquer outra atividade não escolar,
incluindo a elaboração de deveres de casa, convívio
com a família e amigos ou leitura. A verdade é que,
ao dominar amplamente o cotidiano das crianças, a
televisão transformou-se no principal fator de socialização desse segmento da população.
Além disso, na realidade brasileira, os meios eletrônicos parecem ter-se transformado de meros veículos
de entretenimento em opções únicas de informação,
e mesmo de formação, para significativas parcelas da
população, substituindo, em muitos casos, instâncias
tradicionais como família e escola.
Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a força comunicativa desses veículos, que podem
e devem constituir-se componentes importantes no
esforço de disseminar e aprimorar as noções de cidadania em nossa sociedade.
Para tanto, a presente proposição busca estabelecer a obrigatoriedade de as emissoras de rádio
e televisão abertas, bem como as operadoras dos
serviços de TV por assinatura, veicularem mensagens de cunho educativo, cultural e de utilidade
pública, reservando, para tanto, cinco minutos ao longo
de sua programação diária. Pretende ainda estender
essa obrigação para as salas de cinema que, antes
da exibição de qualquer obra cinematográfica, terão
que veicular mensagem audiovisual, de duração
mínima de dois minutos, com o mesmo teor.
Ressalta-se que serão dados seis meses para os
referidos veículos se adaptarem às novas obrigações.
Estamos certos, pela relevância das medidas ora
propostas, e em face das razões aqui expostas, que,
com o indispensável apoio dos eminentes pares, esta
proposição será aprovada.
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É o que se coloca à deliberação.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Natália
Cavalcante.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para explorar serviços de radiodifusão, serão
observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas: (Redação dada pela Lei n°
10.610, de 20-12-2002)
a) os administradores ou gerentes que detenham
poder de gestão e de representação civil e judicial serão
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos.
Os técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores serão brasileiros ou estrangeiros
com residência exclusiva no País, permitida, porém,
em caráter excepcional e com autorização expressa
do órgão competente do Poder Executivo, a admissão
de especialistas estrangeiros, mediante contrato; (Redação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
b) as alterações contratuais ou estatutárias que
não impliquem alteração dos objetivos sociais ou modificação do quadro diretivo e as cessões de cotas ou
ações ou aumento de capital social que não resultem
em alteração de controle societário deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expressamente
definido pelo Presidente da República, no prazo de
sessenta dias a contar da realização do ato; (Redação
dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
c) a alteração dos objetivos sociais, a modificação do quadro diretivo, a alteração do controle societário das empresas e a transferência da concessão,
da permissão ou da autorização dependem, para sua
validade, de prévia anuência do órgão competente do
Poder Executivo; (Redação dada pela Lei n° 10.610,
de 20-12-2002)
d) os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de radiodifusão
estão subordinadas às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão, visando aos superiores
interesses do País;
e) as emissoras de radiodifusão, excluídas as
de televisão, são obrigadas a retransmitir, diariamente, das 19 (dezenove) às 20 (vinte) horas, exceto aos
sábados, domingos e feriados, o programa oficial de
informações dos Poderes da República, ficando reservados 30 (trinta) minutos para divulgação de noticiário
preparado pelas duas Casas do Congresso Nacional;
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f) as empresas, não só através da seleção de
seu pessoal, mas também das normas de trabalho
observadas nas estações emissoras devem criar as
condições mais eficazes para que se evite a prática
de qualquer das infrações previstas na presente Lei;
g) a mesma pessoa não poderá participar da
administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo
tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade.
(Redação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
h) as emissoras de radiodifusão, inclusive televisão, deverão cumprir sua finalidade informativa, destinando um mínimo de 5% (cinco por cento) de seu
tempo para transmissão de serviço noticioso;
i) as concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão deverão apresentar, até o último
dia útil de cada ano, ao órgão do Poder Executivo expressamente definido pelo Presidente da República e
aos órgãos de registro comercial ou de registro civil de
pessoas jurídicas, declaração com a composição de
seu capital social, incluindo a nomeação dos brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos titulares, direta ou indiretamente, de pelo menos setenta
por cento do capital total e do capital votante. (Incluída
pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
Parágrafo único. Não poderá exercer a função de
diretor ou gerente de concessionária, permissionária
ou autorizada de serviço de radiodifusão quem esteja
no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial.
(Redação dada pela Lei n° 10.610, de 20-12-2002)
....................................................................................
LEI N° 12.485, DE 12 DE SETEMBRO DE 2011
Dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, e as Leis nºs 11.437,
de 28 de dezembro de 2006, 5.070, de 7
de julho de 1966, 8.977, de 6 de janeiro de
1995, e 9.472, de 16 de julho de 1997; e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 24. O tempo máximo destinado à publicidade
comercial em cada canal de programação deverá ser
igual ao limite estabelecido para o serviço de radiodifusão de sons e imagens.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo
não se aplica aos canais de que trata o art. 32 desta
Lei e aos canais exclusivos de publicidade comercial,
de vendas e de infomerciais.
....................................................................................
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001
Estabelece princípios gerais da Política Nacional do Cinema, cria o Conselho
Superior do Cinema e a Agência Nacional
do Cinema – ANCINE, institui o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema
Nacional – PRODECINE, autoriza a criação
de Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional – FUNCINES, altera a legislação sobre a Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 57. Poderá ser estabelecido, por lei, a obrigatoriedade de veiculação de obras cinematográficas
e videofonográficas brasileiras de produção independente em outros segmentos de mercado além daqueles indicados nos arts. 55 e 56.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº , DE 2011
Da Comissão de Organização e Funcionamento da Educação sobre o Projeto de
Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011, de autoria da Jovem Senadora Natália Cavalcante,
que altera as Leis nº 4.117, de 27 de agosto
de 1962, e nº 12.485, de 12 de setembro de
2011, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, para tornar obrigatória, na televisão, rádio, TVs por assinatura
e cinema, a veiculação de mensagens de
cunho educativo e cultural, bem como de
conteúdo de utilidade pública.
Relator: Jovem Senador Wallacy Santos
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011
torna obrigatória, na televisão, rádio, TVs por assinatura e cinema, a veiculação de mensagens de cunho
educativo e cultural, bem como de conteúdo de utilidade pública.
Ao justificar sua iniciativa afirma a autora que a
comunicação social tornou-se a grande mediadora das
relações no mundo contemporâneo, criando novas regras de convívio, operando transformações sem precedentes no homem e em sua realidade. A forte presença dos meios de comunicação eletrônicos em nosso
cotidiano reduziu as dimensões do mundo, derrubou
fronteiras, disseminou novas idéias, novos padrões.
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Assim, prossegue, na realidade brasileira, os
meios eletrônicos parecem ter-se transformado de
meros veículos de entretenimento em opções únicas
de informação, e mesmo de formação, para significativas parcelas da população, substituindo, em muitos
casos, instâncias tradicionais como família e escola.
Acredita que, nesse contexto, não há como deixar
de reconhecer a força comunicativa desses veículos,
que podem e devem constituir-se componentes importantes no esforço de disseminar e aprimorar as noções
de cidadania em nossa sociedade.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Não há vícios quanto a constitucionalidade do
projeto de lei em análise.
No mérito, a proposição extremamente louvável,
sobretudo se considerarmos que as emissoras pouco
se dedicam a programação cultural. Vale, ainda, dizer
que o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4, de 2011,
da efetividade ao art. 221 da Constituição Federal.
Embora, a meu ver, fossem necessário mais do
que cinco minutos seja tempo insuficiente, ser mais
direcionado a crianças e jovens. Pelo menos uma das
transmissões deverá ser em horário nobre.
III – Voto
Em face do exposto o voto pela aprovação da
emenda do Projeto de Lei do Senado Jovem nº 4 de
2011, com a seguinte emenda:
Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente; – Wallace Ronan S. Santos, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 5, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para tornar
obrigatório o ensino de língua estrangeira
a partir da primeira série do nível fundamental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo
será incluído, obrigatoriamente, a partir da primeira série do nível fundamental, o ensino de
pelo menos uma língua estrangeira moderna,

Dezembro de 2011

cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
...................................................... (NR)”
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com a intensificação do fenômeno da globalização, a necessidade de comunicação entre pessoas de
diferentes países cresceu a olhos vistos, pois aumentou o número de indivíduos circulando pelo mundo,
a trabalho ou a passeio, sem falar no intercâmbio de
documentos e informações.
Nesse contexto, o domínio de uma língua estrangeira
tornou-se habilidade fundamental no progresso acadêmico
e profissional, sobretudo para quem não pertence às comunidades linguísticas mais populares, como os brasileiros.
De fato, nossa situação não é muito confortável.
Embora sejamos falantes de uma das línguas mais
belas do mundo, a língua portuguesa não está entre
aquelas de maior trânsito, como o inglês e o espanhol.
Além disso, encontramo-nos linguisticamente isolados:
de um lado, somos cercados por países de falantes de
espanhol; do outro, há o oceano. Não bastasse isso,
ainda convivemos diariamente com palavras inglesas,
como pen drive, notebook, shopping center, internet,
show etc. Para piorar, o ensino de línguas estrangeiras
começa um pouco tardiamente nas escolas públicas,
não antes da metade do ensino fundamental.
Entendemos que esse quadro precisa mudar,
porque o ensino de uma língua estrangeira no início da
etapa escolar obrigatória tem uma série de vantagens.
Primeiro, as crianças adquirem conhecimento com mais
facilidade, fato cientificamente já comprovado. Segundo, a ampliação do tempo de estudo certamente facilita
a fluência e o domínio da língua estrangeira. Terceiro,
a abertura para o ensino de outra língua na infância
ensina cedo a lição do respeito à diversidade e revela
a riqueza de outras culturas.
Por acreditar que essa proposta é de suma importância para o desenvolvimento educacional do País,
esperamos contar com o apoio dos nossos jovens colegas a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Wallacy
Ronan.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
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Art. 26. ................................................................
....................................................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Organização e Funcionamento da Educação, sobre o Projeto
de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, do
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que
“altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para tornar obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir
da primeira série do nível fundamental”.
Relatora: Jovem Senadora Rafaela Silva
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011,
torna obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir
da primeira série do nível fundamental.
Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que, com
a intensificação do fenômeno da globalização, a necessidade de comunicação entre pessoas de diferentes países
cresceu a olhos vistos, pois aumentou o número de indivíduos circulando pelo mundo, a trabalho ou a passeio,
sem falar no intercâmbio de documentos e informações.
Nesse contexto, o domínio de uma língua estrangeira tornou-se habilidade fundamental para a
progressão acadêmica e profissional, sobretudo para
quem não pertence às comunidades linguísticas mais
populares, como os brasileiros.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Não há óbices quanto à constitucionalidade.
No mérito, a iniciativa é extremamente louvável.
Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de turistas
todos os anos. Além disso, vamos sediar grandes eventos nos próximos anos, a exemplo da Copa de 2014 e
das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos que
o Brasil não está preparado, na medida em que, sobretudo no setor de serviços, não temos profissionais
qualificados para atender estrangeiros, os quais raramente se comunicam em português.
Porém, considerando que, comprovadamente,
as crianças têm maior habilidade que adultos para
aprender um segundo idioma, acreditamos que seria
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mais apropriado que, desde a educação infantil, já seja
oferecido o ensino de uma língua estrangeira moderna.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com
a seguinte emenda:
EMENDA N° 1 – COE
Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, nos termos do que trata o Projeto de
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo
será incluído, obrigatoriamente, a partir da
educação infantil, o ensino de pelo menos
uma língua estrangeira moderna, cuja escolha
ficará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição.
.......................................................”(NR)
Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente – Rafaela Fernanda de Souza, Relatora.
VOTO EM SEPARADO
Perante a Comissão de Organização e
Funcionamento da Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem no 5, de 2011, do
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que
altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para tornar obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir da primeira série do nível fundamental.
Relatora: Jovem Senadora Jacqueline Silva
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011,
torna obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir
da primeira série do nível fundamental.
Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que,
com a intensificação do fenômeno da globalização, a
necessidade de comunicação entre pessoas de diferentes países cresceu a olhos vistos, pois aumentou
o número de indivíduos circulando pelo mundo, a trabalho ou a passeio, sem falar no intercâmbio de documentos e informações.
Nesse contexto, o domínio de uma língua estrangeira tornou-se habilidade fundamental para a
progressão acadêmica e profissional, sobretudo para
quem não pertence às comunidades linguísticas mais
populares, como os brasileiros.
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II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposição.
No mérito, a iniciativa é extremamente louvável.
Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de turistas
todos os anos. Além disso, vamos sediar grandes eventos nos próximos anos, a exemplo da Copa de 2014 e
das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos que
o Brasil não está preparado, na medida em que, sobretudo no setor de serviços, não temos profissionais
qualificados para atender estrangeiros, os quais raramente se comunicam em português.
Porém, considerando que seria mais adequado
que as crianças aprendessem um segundo idioma,
depois de estarem alfabetizadas, a oferta do ensino
da língua estrangeira deve se dar a partir do quarto
ano do ensino fundamental.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com
a seguinte emenda:
EMENDA N° 1 – COE
Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, nos termos de que trata o Projeto de
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo
será incluído, obrigatoriamente, a partir do
quarto ano do ensino fundamental, o ensino de
pelo menos uma língua estrangeira moderna,
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
...................................................... ”(NR)
Sala da Comissão, . – Jacqueline Kelly, Relatora.
RELATÓRIO DO VENCIDO
Da Comissão de Organização e Funcionamento da Educação, sobre o Projeto
de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, do
Jovem Senador Wallacy Ronan Santos, que
“altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para tornar obrigatório o ensino de língua estrangeira a partir
da primeira série do nível fundamental”.
Relatora: Jovem Senadora Jacqueline Silva
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Na reunião da Comissão de Organização e Funcionamento da Educação, no dia 17 de novembro de 2011, foi
rejeitado o relatório oferecido pela Jovem Senadora Rafaela Silva ao PLS n° 5, de 2011, que havia concluído pela
aprovação da matéria com emenda para tornar obrigatório
o ensino de língua estrangeira a partir da educação infantil – e não a partir da primeira série do nível fundamental,
como proposto originalmente pelo autor da proposição.
Acompanhando as razões levantadas por vários
dos jovens senadores presentes na reunião, no mérito, estamos de acordo que a iniciativa é extremamente
louvável. Sabemos que o Brasil recebe grande fluxo de
turistas todos os anos. Além disso, vamos sediar grandes eventos nos próximos anos, a exemplo da Copa de
2014 e das Olimpíadas de 2016. Nesse sentido, vemos
que o Brasil não está preparado, na medida em que,
sobretudo no setor de serviços, não temos profissionais qualificados para atender estrangeiros, os quais
raramente se comunicam em português.
Porém, considerando que seria mais adequado
que as crianças aprendessem um segundo idioma,
depois de estarem alfabetizadas, a oferta do ensino
da língua estrangeira deve se dar a partir do quarto
ano do ensino fundamental.
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, com
a seguinte emenda:
EMENDA N° 1 – COE
Dê-se ao § 5° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, nos termos do que trata o Projeto de
Lei do Senado Jovem n° 5, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 5° Na parte diversificada do currículo
será incluído, obrigatoriamente, a partir do
quarto ano do ensino fundamental, o ensino de
pelo menos uma língua estrangeira moderna,
cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
..................................................... ” (NR)
Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente – Jacqueline Kelly, Relatora.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 6, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incumbir o sistema de ensino a de identificar, os
estudantes de baixo rendimento e prover-lhes plano de recuperação.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° O art. 24 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, fica acrescido do seguinte inciso VIII:
“Art. 24. .................................................
...............................................................
VIII – Cabe ao respectivo sistema de ensino, em ação conjunta de seu órgão executivo,
seu órgão normativo e a unidade de ensino,
identificar, até o final do primeiro bimestre letivo,
os estudantes do ensino fundamental e médio
com baixo rendimento ou baixa frequência e
prover-lhes plano de recuperação que preveja:
a) estudo das causas do fenômeno e das
alternativas para sua superação;
b) oferta de estudos com ampliação do
horário de frequência escolar;
c) visita de educadores ao ambiente familiar;
d) assistência psicológica para o estudante, se verificada sua necessidade.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nesse longo período de transição entre a educação escolar seletiva e a educação universal e democrática, um dos problemas mais sérios que enfrentam as
escolas é o do rendimento escolar dos alunos, principalmente os oriundos de famílias com baixa escolaridade, baixa renda e problemas psicossociais.
Ao nos depararmos com altos percentuais de reprovação ou de baixos índices de qualidade da aprendizagem, se não fizermos um estudo da situação,
podemos ter a tentação de querer intervir nos efeitos
e não nas causas do fenômeno.
De nada adianta, por exemplo, tornar mais rígidos
os critérios de avaliação – como que motivando os alunos a uma reação moral, a um superesforço para alcançar melhores notas – se não examinamos as variáveis
que costumam compor as causas do baixo rendimento
escolar. Também, não podemos confundir critérios de
avaliação válidos para cursos profissionais ou para a
educação superior com os critérios já cientificamente
aceitos e comprovados para avaliar competências e
habilidades da educação básica. Basta lembrarmos
dos avanços didáticos da educação especial, que têm
feito verdadeiros “milagres” no que respeita às pessoas com deficiência e dos arranjos curriculares de sucesso na educação indígena ou em outros ambientes
radicalmente diferenciados dos traços que antes, por
comuns, achávamos que eram universais.
Com relação ao baixo rendimento dos alunos,
também cooperam para essa situação os baixos sa-
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lários dos professores e o acúmulo de trabalho, representado por turmas com o dobro do número aceitável
de alunos e por multiplicação de turnos e empregos.
Entretanto, esses são problemas estruturais que já
estão sendo atacados pelos poderes legislativos e
executivos, sem contar com a ação dos sindicatos dos
profissionais da educação. Outra causa remota de problemas da qualidade do ensino está sendo superada
com a matrícula das crianças em creches e pré-escolas.
O presente projeto, porém, se concentra nas
ações que visam a diagnosticar e atacar o fenômeno
do baixo rendimento dos estudantes no ensino fundamental e médio.
Assim, o dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases que deve sofrer alteração é o art. 24, dedicado à
avaliação e a seu entorno didático. As sugestões, por
sua concretude, são auto-explicativas e se estruturam
numa intervenção na escola pelos órgãos responsáveis pelo respectivo sistema: secretaria estadual ou
municipal de educação e o conselho estadual ou municipal de educação.
Por fim, entendendo ser importante assegurar que
a avaliação contínua da escola e a intervenção saneadora imediata sejam eficazes, estabelecemos o final do
primeiro bimestre letivo para sua consecução. Afinal,
é tradição no Brasil uma tomada de posição coletiva
sobre o desempenho dos estudantes nesse período.
Certos da compreensão de meus Pares, espero
contar com sua benevolência para aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Rafaela
de Sousa e Silva
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado
aos exames finais, quando houver;
II – a classificação em qualquer série ou etapa,
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram,
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
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c) independentemente de escolarização anterior,
mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau
de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;
III – nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir
formas de progressão parcial, desde que preservada
a sequência do currículo, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino;
IV – poderão organizar-se classes, ou turmas, com
alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de
adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares;
V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo
do período sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para
alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com
êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação,
de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;
VI – o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas
do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas
letivas para aprovação;
VII – cabe a cada instituição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos,
com as especificações cabíveis.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Organização e Funcionamento da Educação, sobre o Projeto
de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011, da
Jovem Senadora Rafaela Fernanda de Souza e Silva, que altera a Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional,
para incumbir o sistema de ensino a identificar, os estudantes de baixo rendimento
e prover-lhes plano de recuperação.
Relator: Jovem Senador Orlei Jacinto Pereira
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I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011,
visa incumbir os órgãos do sistema de ensino a identificar, até o final do primeiro bimestre letivo, os estudantes do ensino fundamental e médio com baixo
rendimento ou baixa frequência e prover-lhes plano
de recuperação.
Em sua justificação, a autora enumera os múltiplos fatores que ocasionam o baixo rendimento escolar, e propõe que esse fenômeno seja diagnosticado e
atacado tanto no ensino fundamental como no médio.
Segundo a proposição, o diagnóstico deverá ser feito
pelas secretarias estaduais ou municipais de educação,
e pelos conselhos estaduais ou municipais de educação.
Por fim, argumenta ser importante assegurar que,
para a avaliação contínua da escola e a intervenção
saneadora imediata serem eficazes, esse diagnóstico deveria ocorrer no final do primeiro bimestre letivo.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, não há qualquer
reparo a fazer.
No mérito, estamos de acordo. A escola, além de
fazer a avaliação formal do aluno, deverá, juntamente
com a família, buscar mecanismos de aperfeiçoamento
pedagógico (práticos e teóricos), tanto no ensino fundamental quanto no médio.
Tal iniciativa poderá, por exemplo, incluir intervenção de um profissional de assistência social, que
certamente contribuirá para um melhor acompanhamento do aluno.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 6, de 2011.
Sala da Comissão, – Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente – Orlei Jacinto Pereira, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 7, DE 2011
Altera a Lei n° 10.836, de 9 de janeiro
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família,
para inserir entre as condicionalidades do
Programa a exigência de rendimento escolar mínimo para aprovação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 3° da Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação,
sendo o seu parágrafo único renumerado como § 1°:
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“Art. 3° A concessão dos benefícios dependerá do cumprimento, no que couber, de
condicionalidades relativas ao exame pré-natal,
ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência escolar de
85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular e ao rendimento mínimo para aprovação, sem prejuízo de outras
previstas em regulamento.
§ 1º ........................................................
§ 2° No tocante ao rendimento escolar
mínimo, deverão ser observadas as seguintes regras:
I – desconto de 1% (um por cento) do
valor total dos benefícios pagos à família a
cada disciplina que faltar nota para aprovação;
II – suspensão do pagamento do valor
do benefício variável relativo à criança ou ao
adolescente reprovado até que se comprove
a obtenção, na respectiva disciplina, de nota
para aprovação no período letivo seguinte,
ainda que parcial. (NR)”
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Programa Bolsa Família, criado em 2004, beneficia hoje cerca de treze milhões de famílias pobres e extremamente pobres com a transferência direta de renda,
disponibilizando valores que vão de R$70,00 a R$306,00
mensais. Além do alívio imediato da pobreza, ele busca
promover a saúde e a educação dessas famílias para que
possam superar a situação de vulnerabilidade em que
se encontram. Por isso exige, em contrapartida e entre
outras condicionalidades, que elas mantenham seus filhos na escola e tragam atualizado o cartão de vacinas.
Embora reconhecidamente ajude a aumentar o
número de estudantes matriculados, o Programa Bolsa
Família, na forma como se apresenta hoje, tem pouca
repercussão sobre o sucesso escolar das crianças e
dos adolescentes beneficiados, porque não chega a
exigir resultados. Desse modo, pouco contribui para
melhorar o terrível quadro da educação no País, que
aparece retratado tanto no dia a dia das escolas, por
meio das atividades de sala de aula, quanto periodicamente, no saldo dos testes de vestibular, e de exames acadêmicos como o ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) e o PISA (Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes).
Para aproveitar o potencial de estímulo desse
gigantesco programa de transferência de renda que
é o Bolsa Família, propomos atrelar sua concessão à
exigência de rendimento mínimo nas escolas, de modo
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a fazer com que os beneficiados se sintam obrigados
a estudar sempre mais. Acreditamos que esse empenho, além de possibilitar maior nível de proficiência nas
diversas disciplinas, fará com que eles avancem com
mais rapidez nos estudos e efetivamente consigam
romper o ciclo de pobreza intergeracional.
Na esperança de que os jovens colegas compartilhem do nosso entusiasmo em relação a esta iniciativa,
pedimos o seu apoio para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Luciêda
de Sousa Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 10.836, DE 9 DE JANEIRO DE 2004
Cria o Programa Bolsa Família e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 3º A concessão dos benefícios dependerá
do cumprimento, no que couber, de condicionalidades
relativas ao exame pré-natal, ao acompanhamento nutricional, ao acompanhamento de saúde, à frequência
escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular, sem prejuízo de outras
previstas em regulamento.
Parágrafo único. O acompanhamento da frequência
escolar relacionada ao benefício previsto no inciso III do
caput do art. 2º desta Lei considerará 75% (setenta e cinco
por cento) de frequência, em conformidade com o previsto
no inciso VI do caput do art. 24 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei n° 11.692, de 2008)
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 8, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para determinar a inclusão, nos currículos do ensino
fundamental e médio, do tema transversal
cidadania.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7°:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 7º O tema transversal cidadania será
abordado em todo o ensino fundamental e
médio.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Ser cidadão é fazer parte de um grupo de pessoas que possuem direitos e deveres. Para colocarmos
em prática a cidadania devemos conhecê-la de uma
maneira mais profunda, pois, muitas vezes, podemos
ser prejudicados de diversas formas, por termos pouco
conhecimento acerca das leis de nosso País. Se nós as
conhecêssemos, reivindicaríamos o direito à educação e
à saúde de qualidade; não aceitaríamos discriminações.
Acreditamos que a maneira mais eficaz para que
os alunos venham a estudar as leis do nosso País seria
mediante a criação de um tema transversal voltado para o
ensino e estudo das leis brasileiras, com vistas a promover uma introdução ao exercício consciente da cidadania.
Dessa forma, contribuiríamos ativamente para a
transformação do Brasil em um país melhor e mais justo, no qual as leis, os direitos e deveres dos cidadãos
não fiquem somente no papel, mas sejam efetivamente praticados. Nós, jovens senadores, podemos fazer
com que isso aconteça. Afinal, “o Brasil que a gente
quer é a gente quem faz”.
Por esses motivos, peço o apoio dos jovens parlamentares para a transformação deste projeto em lei.
– Jovem Senadora Silvia Adriany A. Barreto.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e
médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da clientela.
§ 1° Os currículos a que se refere o caput devem
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
§ 2° O ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos. (Redação dada pela Lei n° 12.287, de 2010)
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao
aluno: (Redação dada pela Lei n° 10.793, de 1º-12-2003)
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior
a seis horas; (Incluído pela Lei n° 10.793, de 1°-12-2003)
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II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela
Lei n° 10.793, de 1°-12-2003)
III – que estiver prestando serviço militar inicial
ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei n° 10.793,
de 1°-12-2003)
IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei n° 10.793, de
1°-12-2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei n° 10.793, de
1°-12-2003)
VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei n° 10.793,
de 1°-12-2003)
§ 4° O ensino da História do Brasil levará em
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da, quinta série, o ensino
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição.
§ 6° A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo, do componente curricular de que trata o
§ 2° deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.769, de 2008)
.....................................................................................
PARECER N° 16, DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem n° 8, de 2011, da Jovem Senadora
Silvia Adriany Almeida Barreto, que altera
a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para determinar a inclusão, nos currículos do ensino fundamental
e médio, do tema transversal cidadania.
Relator: Jovem Senador Leonardo Queiroz
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 8, de 2011,
propõe incluir o tema transversal “cidadania” nos currículos do ensino fundamental e médio.
A autora fundamenta sua iniciativa na necessidade de a escola prover os conhecimentos necessários
ao exercício da cidadania, o que consistiria no ensino
e estudo das leis brasileiras.
Em sua visão, a inclusão desse tema nos currículos escolares contribuiria para tornar o Brasil um
País melhor e mais justo, no qual as leis, os direitos e
deveres dos cidadãos não fiquem somente no papel,
mas sejam efetivamente praticados.
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II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Sob o aspecto constitucional, nada há a obstar
sua regular tramitação.
No mérito, concordamos com a iniciativa. No entanto, opinamos que o estudo sobre cidadania constitua disciplina específica voltada para o estudo das leis
brasileiras. Tratar do tema transversalmente nas outras
disciplinas seria inviável em virtude da complexidade
das leis brasileiras. Além disso, nem todos os professores teriam domínio para trabalhar sobre esse tema,
por isso a criação de uma disciplina com profissionais
capacitados seria a melhor alternativa.
No que se refere à adequação da disciplina à carga horária, esta dependerá da política de cada escola.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 8, de 2011, com
a seguinte emenda.
EMENDA N° – COE
Dê-se ao § 7° do art. 26 da Lei n° 9.394, de 1996,
acrescido pelo projeto, a seguinte redação:
“Art. 26. ....................................... ...........
§ 7° Na parte diversificada do currículo,
será incluída, obrigatoriamente, a partir da
quinta série, a disciplina de cidadania, que
compreenderá o ensino de leis brasileiras.” (NR)
– Senadora Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente – Senador Leonardo Queiroz, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 9, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor
sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os arts. 12 e 14 da Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes dispositivos:
“Art. 12. ........................................... .......
............................................................ ...
IX – notificar ao conselho comunitário
de segurança e ao conselho escolar casos de
violência ocorridos dentro do estabelecimento
de ensino;
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X – promover seminários regulares, com
a presença dos pais dos alunos, com o fim de
ministrar lições básicas sobre direitos constitucionais, legislação em geral, ética e cidadania.” (NR)
“Art. 14. ............................................. .....
......................................................... ......
Parágrafo único. Os conselhos escolares
atuarão em conjunto com os conselhos comunitários de segurança com o fim de propor
medidas de prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Um dos maiores problemas da atualidade é a
violência na escola pública, que vem amedrontando a
comunidade intra e extraescolar. Para combatê-la, é
fundamental a implementação de ações educativas, de
caráter preventivo contra as agressões, por meio de
parcerias entre as escolas e as autoridades de saúde,
as polícias militar ou civil e o próprio Ministério Público.
Atualmente, no Brasil e no exterior, tornou-se frequente na mídia a veiculação de matérias referentes a casos de
agressões sofridas por servidores, professores e alunos
no ambiente escolar. Esse tema tem sido abordado em
diversas salas de debate institucionais e governamentais.
A referida violência, proveniente de fatores sociais, psicológicos e pedagógicos, demonstra o desafio da socialização
e do respeito comum que tem faltado na escola.
Nesse sentido, é necessária a realização periódica
de seminários a fim de ministrar lições básicas sobre
direitos constitucionais, legislação em geral, ética, cidadania, através das quais serão pais e alunos conscientizados de seus direitos e deveres, ficando cada qual
ciente de seu papel na sociedade. Além disso, devem
ser criados mecanismos de prevenção à violência nas
escolas mediante articulação entre o conselho escolar
e o conselho comunitário de segurança, que se espera
exista ou venha também a ser criado, como mais um
espaço onde a comunidade irá discutir e tentar resolver
o problema de violência no ambiente escolar.
Como se vê, as ações previstas são de extrema
importância para a segurança, tanto dos servidores
quanto dos alunos. Assim, acredito que este projeto
é merecedor do apoio dos nobres Jovens Senadores,
uma vez que é essencial investir na prevenção para
que a criminalização e a agressão sejam minimizadas e até mesmo sanadas, evitando-se os inúmeros
sofrimentos e constrangimentos sofridos por pessoas
inocentes vítimas de atos inconsequentes.
Sala das Sessões, – Jovem Senador George
Queirós.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
.....................................................................................
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho
de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com
seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
(Redação dada pela Lei n° 12.013, de 2009)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta
por cento do percentual permitido em lei. (Incluído pela
Lei n° 10.287, de 2001)
.....................................................................................
PARECER No , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem no 9, de 2011, do Jovem Senador
George Queirós, que altera a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional,
para dispor sobre a prevenção à violência
nos estabelecimentos de ensino.
Relatora: Jovem Senadora Janaína Santana
Vilela
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem no 9, de 2011,
dispõe sobre a prevenção à violência nos estabelecimentos de ensino.
Para isso, determina que devem ser notificados
ao conselho comunitário de segurança e ao conselho
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escolar os casos de violência ocorridos dentro do estabelecimento de ensino e que devem ser promovidos
seminários regulares, com a presença dos pais dos alunos, com o fim de ministrar lições básicas sobre direitos
constitucionais, legislação em geral, ética e cidadania.
Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que um
dos maiores problemas da atualidade é a violência na
escola pública, que vem amedrontando a comunidade
intra e extraescolar.
Acredita que, para combatê-la, é fundamental a
implementação de ações de caráter preventivo contra
as agressões, por meio de parcerias entre escolas e
autoridades de saúde, polícias militares ou civis, e o
próprio Ministério Público.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
O problema da violência está associado a questões familiares e de personalidade. É necessário acompanhamento psicológico, além das parcerias com o
Ministério Público e os conselhos que o projeto prevê.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 9, de 2011, com
a seguinte emenda:
Acrescente-se ao final do art. 14 da LDB, nos
termos do PLS no 9 de 2011, a seguinte expressão:
“incluindo acompanhamento psicológico
aos integrantes da comunidade escolar envolvidos em situação de violência.”
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Senador Matheus Oliveira Faria, Presidente; – Senadora Janaína Santana Vilela, Relatora.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 10, DE 2011
Altera a Lei n° 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
para dispor sobre a concessão de bolsa de
qualificação profissional ao beneficiário do
Programa Bolsa Família.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2°-A da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º-A. Para efeito do disposto no inciso II do art. 2°, fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a ser custeada pelo Fundo
de Amparo ao Trabalhador – FAT, à qual fará jus:
I – o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso em virtude de parti-
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cipação em curso ou programa de qualificação
profissional oferecido pelo empregador, em
conformidade com o disposto em convenção
ou acordo coletivo celebrado para este fim;
II – o beneficiário do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei n° 10.836, de 9 de janeiro de 2004, nos termos do regulamento.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Bolsa Família é um programa de transferência
direta de renda que beneficia famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza. O Programa tem como
objetivo assegurar o direito humano à alimentação
adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania
pela população mais vulnerável à fome.
O Programa possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas
complementares. A transferência de renda promove o
alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas
de educação, saúde e assistência social. Já os programas complementares objetivam o desenvolvimento
das famílias, de modo que os beneficiários consigam
superar a situação de vulnerabilidade.
Sem dúvida alguma, é necessário aliviar a necessidade alimentar extrema, mas é igualmente essencial dar
condições, uma vez atendido o básico, para que essas
pessoas se tomem provedoras de seu próprio sustento.
O nosso País enfrenta hoje um paradoxo: existe
uma grande massa de pessoas sem emprego e, ao
mesmo tempo, postos de trabalho vagos, que não são
preenchidos por falta de profissionais capacitados.
Assim, abrir espaço na bolsa de capacitação que
é oferecida aos trabalhadores pelo Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) para os beneficiários do Bolsa
Família é transformar as pessoas dependentes de programas assistenciais em cidadãos economicamente
ativos. É, também, proporcionar a real possibilidade
de mudança social e ganho de cidadania.
Em face dos argumentos apresentados, espero
contar com o apoio dos nobres Jovens Senadores para
aprovação desta proposta de lei.
Sala das Sessões, – Senadora Jovem Fernanda
Barbosa Maciel.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras
providências.
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.................................................................................... .
Art. 2°-A. Para efeito do disposto no inciso II do art.
2º, fica instituída a bolsa de qualificação profissional, a
ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT, à qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em
curso ou programa de qualificação profissional oferecido
pelo empregador, em conformidade com o disposto em
convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim.
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.164-41, de 2001)
.....................................................................................
PARECER No , DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei
do Senado Jovem no 10, de 2011, da Jovem
Senadora Fernanda Maciel, que altera a Lei
no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego,
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para dispor sobre a concessão de bolsa de qualificação
profissional ao beneficiário do Programa
Bolsa Família.
Relator: Jovem Senador Carlos Araújo
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem no 10, de 2011,
que altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
determina que seja concedida de bolsa de qualificação
profissional ao beneficiário do Programa Bolsa Família.
Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora ser
importante aliviar a necessidade alimentar extrema,
mas é igualmente essencial dar condições, uma vez
atendida a demanda básica, para que essas pessoas
se tornem provedoras de seu próprio sustento.
Assim, prossegue, abrir espaço na bolsa de capacitação que é oferecida aos trabalhadores pelo Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os beneficiários
do Programa Bolsa Família é transformar as pessoas
dependentes de programas assistenciais em cidadãos
economicamente ativos. É, também, proporcionar a real
possibilidade de mudança social e ganho de cidadania.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
No mérito, temos a observar que a Jovem Senadora Fernanda Maciel expôs a realidade de muitos
cidadãos e cidadãs brasileiras atendidas pelo Programa Bolsa Família. Esse programa, embora adote uma
política que combata as vulnerabilidades decorrentes
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da pobreza – como a fome, a falta de acesso à saúde
e à educação de qualidade –, torna o beneficiado dependente do auxílio. Afinal, não lhe é dada a oportunidade de receber uma qualificação profissional que
o torne, por conta própria, provedor de seu sustento.
Com a aprovação do projeto de lei que ora analisamos, acabaria, assim, o círculo vicioso que permeia a vida de muitas famílias de baixa renda que têm
como único sustento os recursos do Bolsa Família. A
dependência acabaria, pois as pessoas beneficiárias
receberiam capacitação profissional e estariam pron-

tas para o mercado de trabalho – mercado este que
já sofre justamente pela falta de pessoas capacitadas.
Ademais, com o trabalho, a renda familiar desse grupo
beneficiário do programa aumentaria e, aos poucos,
os faria independentes do Programa Bolsa Família.

PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 2011

públicos, agências, fundações, autarquias, empresas
públicas ou sociedade de economia mista e subsidiária.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Altera o Código Penal, para tipificar o
acesso não autorizado a rede de computadores ou sistema informatizado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), passa vigorar acrescido do
seguinte art. 266-A:
Acesso não autorizado a rede de computadores ou sistema informatizado
Art. 266-A. Acessar, sem autorização,
rede de computadores ou sistema informatizado protegidos por expressa restrição de acesso:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e multa.
Parágrafo único. Procede-se mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços

III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 10, de 2011.
Sala da Comissão, – Isameire Demétrio da Silva,
Presidente – Carlos Vinícius do Carmo Araújo, Relator.

Justificação
O ambiente virtual tem sofrido com ataque de
pessoas mal intencionadas denominadas “crackers”.
Não são raros os casos de pessoas que tiveram senhas de bancos ou de perfis em redes sociais violadas.
Percebemos esses tipos de invasões até mesmo em
páginas de órgãos federais.
Ante a realidade dos atuais problemas na internet,
a criação de uma legislação específica, que combata de maneira severa e eficiente tais atos criminosos,
necessita urgentemente de aprovação.
Recentemente a Organização das Nações Unidas declarou que o acesso à rede mundial é um direito
fundamental do homem, equiparando-o, dessa forma,
a outros direitos básicos da humanidade, tais como os
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de acesso à saúde, moradia e educação. Por isso, é de
suma importância que não só o acesso à internet seja
garantido, como também que seu uso proporcione um
ambiente seguro a todos.
O espaço virtual tomou-se tão ligado à vida real,
que no atual século, ele é considerado um local de interação social, onde as pessoas podem manter contato
com amigos ou outros indivíduos que possuem algum
interesse em comum. Para isso utilizam as inúmeras
redes sociais existentes.
Além disso, crescem em um ritmo acelerado os cidadãos que utilizam a rede para movimentarem contas
bancárias ou mesmo fazer compras, utilizando cartões de
débito ou crédito, o que evidencia o quanto a internet vem
assumindo um papel central na realidade do século XXI.
Portanto, é imprescindível a elaboração de lei específica que combata os crimes virtuais e que dê plena
segurança aos internautas brasileiros de utilizarem a
rede sem o receio de terem seus dados furtados, para
serem utilizados de maneira errada.
Em face do exposto, conclamamos aos ilustres
Pares para aprovação deste projeto, que, se transformado em Lei, garantirá ao Brasil, como País democrático
pleno, o respeito aos direitos fundamentais ao homem.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Carlos Vinícius do Carmo Araujo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Dos Crimes Contra a Segurança dos Meios
de Comunicação e Transporte e
Outros Serviços Públicos
Art. 264. Arremessar projétil contra veículo, em
movimento, destinado ao transporte público por terra,
por água ou pelo ar:
Pena – detenção, de um a seis meses.
Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos; se resulta morte, a pena é a do art. 121, § 3o,
aumentada de um terço.
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
Art. 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou
qualquer outro de utilidade pública:
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa.
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Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3
(um terço) até a metade, se o dano ocorrer em virtude
de subtração de material essencial ao funcionamento
dos serviços. (Incluído pela Lei no 5.346, de 3.11.1967)
Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefônico
Art. 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Aplicam-se as penas em dobro, se
o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei
do Senado Jovem n° 11, de 2011, do Jovem
Senador Carlos Araújo, que altera o Código Penal, para tipificar o acesso não autorizado a rede de computadores ou sistema
informatizado.
Relator: Jovem Senador Wagner Ramon
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 11, de
2011 criminaliza o acesso, sem autorização, de rede
de computadores ou sistema informatizado protegidos
por expressa restrição de acesso.
Ao justificar sua iniciativa, o autor pondera que
não são raros os casos de pessoas que tiveram senhas de bancos ou de perfis em redes sociais violadas.
Para resolver esse problema, o autor acredita
ser imprescindível a elaboração de lei específica que
combata os crimes virtuais e que dê plena segurança
aos internautas brasileiros na utilização de redes, sem
o receio de terem seus dados furtados para serem utilizados de maneira indevida.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Da análise da proposição e da observação do que
ocorre hoje, no Brasil e no mundo, chegamos à conclusão de que medidas urgentes devem ser tomadas com
relação ao abuso cometido diariamente na rede nacional
de computadores, fazendo milhares de vítimas, inclusive
órgãos federais que têm seus computadores invadidos.
Como citado na justificação do Projeto, o “acesso
a rede internet, é um direito de todos nós”, segundo
a ONU, por isso deve-se garantir o direito à navegação com tranquilidade, sem o risco de se ter dados e
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informações roubados e usados por criminosos. Sou
favorável ao projeto apresentado, pois, hoje, a internet
nos oferece opções de compra, movimentações de
conta bancária, entre outros benefícios, reforçando a
necessidade de uma fiscalização mais rígida, para as
infrações nela cometidas.

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 12, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor
sobre a implantação de laboratórios de informática e de ciências nas escolas públicas
de ensino fundamental ou médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 25 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2°, renumerando-se o atual
parágrafo único como § 1°:
“Art. 25. .................................................
...............................................................
§ 2° Os sistemas de ensino deverão assegurar, nos estabelecimentos que oferecem
ensino fundamental ou ensino médio, a existência de laboratórios de informática e de ciências
da natureza, nos termos do regulamento. (NR)”
Art. 2° Os sistemas de ensino terão prazo de dois
anos para assegurar a implantação e o funcionamento
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III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 11, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Isameire Demétrio da Silva, Presidente – Wagner
Ramon, Relator.

regular dos laboratórios de informática e de ciências
de que trata o art. 1° desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A educação brasileira sofre com a falta de recursos tecnológicos que possam proporcionar melhor
desempenho dos alunos e professores nas atividades
desenvolvidas em sala de aula. Por isso, é fundamental
implantar em todas as escolas públicas laboratórios de
informática e laboratórios de ciências da natureza, que
sejam bem estruturados, onde professor e aluno possam desenvolver suas atividades de pesquisa e prática.
Assim, minha proposta como “Jovem Senadora” é
de apresentar este projeto de lei, cujo objetivo é a implantação de laboratórios de informática e ciência da natureza em todas as escolas públicas de ensino fundamental
ou médio, proporcionando, tanto aos alunos quanto aos
professores, ferramentas tecnológicas que auxiliem no desempenho das atividades desenvolvidas em sala de aula.
Dessa forma, acreditando que é preciso ter um olhar
diferenciado para a nossa educação, principalmente em
se tratando da aprendizagem de jovens, que buscam
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descortinar novos horizontes, espero contar com o apoio
dos Jovens Colegas para aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Thalyta
Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o
número de alunos e o professor, a carga horária e as
condições materiais do estabelecimento.
Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de
ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro
para atendimento do disposto neste artigo.
....................................................................................
PARECER No , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado Jovem no 12, de 2011, da Jovem Senadora Thalyta Nascimento, que altera a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a implantação de laboratórios de informática e de
ciências nas escolas públicas de ensino
fundamental ou médio.

A existência de laboratórios, com equipamentos
modernos e professores capacitados para utilizá-los,
é fundamental para a formação dos alunos. As regiões
mais carentes do País, muitas vezes, ficam privadas
desses insumos fundamentais de aprendizagem. Isso
afeta a equidade do ensino no País, o que requer a
aprovação deste projeto de lei.
Só assim poderá ser efetivado o que diz o art.
205 da Constituição Federal, que prevê:
Art. 205. A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Aliar a teoria à prática é fundamental para assegurar qualidade à educação e garantir um padrão de
ensino para todos os alunos brasileiros. Mas é preciso
não só garantir a existência dos laboratórios, mas também seu funcionamento adequado, além de bibliotecas
escolares devidamente equipadas.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 12, de 2011, com
as seguintes emendas:
EMENDA NO 1
Dê-se ao comando do art. 1o a seguinte redação:
“O art. 25 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1o.”

Relatora: Jovem Senadora Jéssica Renata Perez
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem no 12 , de
2011, determina a implantação de laboratórios de informática e de ciências nas escolas públicas de ensino
fundamental ou médio.
Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora que a educação brasileira sofre com a falta de recursos tecnológicos
que possam proporcionar melhor desempenho dos alunos
e professores nas atividades desenvolvidas em sala de aula.
Assim, acredita ser fundamental implantar em
todas as escolas públicas laboratórios de informática
e laboratórios de ciências da natureza que sejam bem
estruturados, onde professor e aluno possam desenvolver suas atividades de pesquisa e prática.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
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EMENDA NO 2
Substitua-se, no § 2o do art. 25, nos termos do
art. 1 do PLS-Jovem no 12, de 2011, a expressão “a
existência de laboratórios de informática e de ciências
da natureza” por “a existência e o funcionamento regular de bibliotecas e de laboratórios de informática
e de ciências da natureza, devidamente equipados”.
o

EMENDA NO 3
Acrescente-se, na ementa do PLS-Jovem no 12,
de 2011, a expressão “de bibliotecas e” após o termo
“implantação”.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Jéssica Renata
Gomes Perez, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 13 , DE 2011
Dispõe sobre a assistência estudantil
na educação superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado aos estudantes da educação superior que frequentem cursos no município
de residência de suas famílias os seguintes benefícios:
I – moradia, para estudantes que comprovem renda
per capita familiar de até três salários mínimos;
II – auxílio-acadêmico, para aquisição de livros técnico-científicos e participação em eventos de
interesse científico;
III – auxílio-transporte, quando comprovada a necessidade de deslocamentos do local de residência
ao de aulas;
IV – auxílio-alimentação, para aqueles que estudem
em instituições onde não haja restaurante para
discentes.
Parágrafo único. Os benefícios previstos nos incisos
II e III podem ser concedidos a estudantes que residam
com as respectivas famílias, desde que comprovem renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Para cursar o ensino superior não basta apenas
ser um bom aluno. É preciso ter condições para que,
independentemente do local escolhido, o estudante
consiga se manter durante todo o tempo em que cursar a universidade.
Despesas com aluguel, água, luz, alimentação,
transporte, material didático e tantas outras inevitáveis
fazem com que grande parte dos universitários sejam
compelidos a trabalhar enquanto cursam o ensino superior. Assim, involuntariamente, o rendimento dos estudos desses alunos é reduzido e a qualidade do seu
aprendizado fica abaixo de suas reais possibilidades.
Não vemos como minorar essas dificuldades sem
apoio governamental. Um suporte por meio da oferta
de moradia e outras formas de assistência como as
que ora propomos. Elas incentivarão e encorajarão o
sonho de milhares de jovens.
A dedicação única e exclusiva aos estudos permitirá
a formação de excelentes profissionais, com extrema competência para atuar no mercado de trabalho, garantindo
assim o crescimento contínuo e qualificado do nosso País.
Por isso, acreditando no sucesso deste projeto,
pedimos o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. – Jovem Senadora Samara L. Barbosa.
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PARECER Nº , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem nº 13, de 2011, da Jovem Senadora
Samara L. Barbosa, que dispõe sobre a assistência estudantil na educação superior.
Relatora: Jovem Senadora Silvia A. A. Barreto
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 13, de
2011, dispõe sobre a assistência estudantil na educação superior.
Para isso, assegura aos estudantes da educação superior que frequentem cursos no município de
residência de suas famílias os seguintes benefícios:
– moradia, para estudantes que comprovem renda
per capita familiar de até três salários mínimos;
– auxílio-acadêmico, para aquisição de livros técnico-científicos e participação em eventos de interesse científico;
– auxílio-transporte, quando comprovada a necessidade de deslocamentos entre o local de residência
e o de aulas;
– auxílio-alimentação, para aqueles que estudem
em instituições onde não haja restaurante para
discentes.
Ao justificar sua iniciativa, a autora afirma que
cursar o ensino superior exige mais que apenas ser
um bom aluno. É preciso ter condições para que, independentemente do local escolhido, o estudante consiga se manter durante todo o tempo em que cursar
a universidade.
Acredita que, para minorar essas dificuldades,
é essencial o apoio governamental, de modo a garantir suporte adequado por meio da oferta de moradia e outras formas de assistência como as que
ora propomos.
Acredita que a dedicação única e exclusiva aos
estudos permitirá a formação de excelentes profissionais, com extrema competência para atuar no mercado
de trabalho, contribuindo, assim, para o crescimento
contínuo e qualificado do nosso País.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
O projeto visa a dar condições de permanência
aos estudantes da educação superior, reduzindo a evasão e aumentando as taxas de conclusão dos cursos
de graduação. Mas seria importante que esse auxílio se
dirigisse, prioritariamente, aos alunos de baixa renda.
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Assim, o projeto contribuirá para que os alunos
carentes possam se dedicar integralmente aos estudos.
Entretanto, não nos parece que o projeto deva
detalhar em minúcias os auxílios previstos, que devem
ser tratados em regulamento.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 13, de 2011, com
a seguinte:
EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º do PLS nº 13, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 1º Ficam assegurados aos estudantes da educação superior de baixa renda mecanismos de assistência estudantil, tais como
auxílio-moradia, auxílio-acadêmico, auxílio-transporte e auxílio-alimentação e outros, na
forma do regulamento.”
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Silvia Adriane
A. Barreto, Relatora.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 14 , DE 2011
Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 19901 que dispõe sobre as condições
para a promoção proteção e recuperação
da saúde, para obrigar contratação, pelo
Sistema Único de Saúde, de profissionais
de saúde recém-formados na rede pública
de ensino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 27 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte §
2º, renumerando-se o parágrafo único com § 1º:
“Art. 27. .................................................
...............................................................
§ 1º ........................................................
§ 2º O sistema de formação de recursos
humanos de que trata o inciso I do caput deverá
absorver, nos estabelecimentos do Sistema Único
de Saúde (SUS), os profissionais de saúde recém-formados na rede pública de ensino, pelo período
mínimo de dois anos em tempo integral.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A necessidade pública, como rege a Constituição Federal, deveria estar sempre em primeiro plano,
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nos objetivos do Estado. Infelizmente, as condições
de boa parte dos cidadãos brasileiros, no que respeita
à saúde, refletem bem uma certeza de que isso não
tem acontecido.
É inegável que o Brasil, em sua maior potencialidade, talvez consiga se desenvolver 50 anos em 5, como
previa Juscelino Kubitschek. Mas, se o Estado cresce,
é conveniente que o povo também cresça, para que
juntos cheguem ao mais alto grau de desenvolvimento.
A verdade é que a saúde dos cidadãos brasileiros, principalmente a dos mais desfavorecidos, vem-se
demonstrando um tanto debilitada. A todo momento há
noticiários retratando casos de pessoas que morrem
nas filas de hospitais à espera de um atendimento médico; doentes que falecem por falta de suporte médico
e de equipamentos; enormes filas de pessoas expostas ao sol e chuva, em longa espera de atendimento,
causada pela falta de profissionais credenciados; entre
outras situações igualmente graves.
A situação em que se encontra a assistência
prestada pelos serviços públicos de saúde é verdadeiramente complicada, porém, reversível. Para que isso
aconteça, deveria ser previsto plano mais eficiente de
contratação de profissionais da área de saúde. Além
disso, a cooperação das universidades nesse processo
também é fundamental. Afinal, ao mesmo tempo em
que há um aumento de vagas para os cursos de medicina, enfermagem e outros da área de saúde, há um
acréscimo do número de profissionais formados que
nem sempre são aproveitados nos estabelecimentos do
Sistema Único de Saúde (SUS). Esse grande número
de profissionais, graduados em nossas universidades
públicas, podem perfeitamente suprir a carência, nos
hospitais e demais estabelecimentos de saúde, de
médicos e de outros profissionais da área.
Dessa forma, entendemos ser crucial que o Estado, no dever de zelar pelo bem-estar do povo, invista
na contratação dos profissionais que ajudou a formar,
em beneficio da proteção e da saúde da população,
permitindo a esta exercer plenamente sua cidadania.
Em face do exposto, certos de ser esta uma proposta justa e de largo alcance social, conclamamos os
colegas Jovens Senadores a aprovarem o presente
projeto de lei. – Jovem Senador Rodolfo Fontenele
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 27. ...................................................
Parágrafo único. Os serviços públicos
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS)
constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.
....................................................................................
PARECER Nº , DE 2011
Da Comissão de Assuntos Sociais e
Segurança Pública, sobre o Projeto de Lei
do Senado Jovem nº 14, de 2011, do Jovem
Senador Rodolfo Fontenele, 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, para
obrigar a contratação, pelo Sistema Único
de Saúde, de profissionais de saúde recém
formados na rede pública de ensino.
Relatora: Jovem Senadora Luciêda Santos
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 14, de 2011,
determina que os estabelecimentos do Sistema Único
de Saúde (SUS), deverão absorver os profissionais
de saúde recém-formados na rede pública de ensino,
pelo período mínimo de dois anos em tempo integral.
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Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que a
situação em que se encontra a assistência prestada
pelos serviços públicos de saúde no Brasil é verdadeiramente grave e complexa, porém, reversível.
Acredita que os profissionais graduados em grande quantidade em nossas universidades públicas poderiam perfeitamente suprir a carência de médicos e
de outros profissionais da área nos hospitais e demais
estabelecimentos de saúde.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
No mérito, entendo que o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 14, de 2011, de autoria do Senador Jovem Rodolfo Fontenele, tem grande mérito social, pois
dá oportunidade aos recém-formados em Medicina,
que terão seu primeiro emprego e profissionalização.
Também, importa observar que os hospitais públicos
poderão, finalmente, contar com maior número de médicos para atender a população brasileira tão carente
de cuidados na área de saúde.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem nº 14, de 2011. – Isameire Demetrio da Silva, Presidente – Lucieda de
Sousa Santos, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para dispor
sobre a obrigatoriedade de realização de
ciclos de debates sobre a realidade social
e política, no ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 26. .................................................
...............................................................
§ 7º Na parte diversificada do currículo, serão obrigatoriamente incluídos, no ensino médio,
ciclos de debates bimestrais sobre a realidade social e política de que trata o § 1º deste artigo.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Diante da atual falta de interesse, participação e
envolvimento dos alunos com as questões políticas e
sociais e, também com realidade do ensino no País,
proponho a obrigatoriedade de realização de ciclos de
debates sobre esses temas no ensino médio em todas
as escolas brasileiras.
Essa proposta de realização de ciclos de debates
tem como objetivo despertar o interesse, a participação e o
envolvimento dos jovens em questões relativas à melhoria
de qualidade de ensino. Ademais, amplia a possibilidade
de aproximação de alunos e professores e gestores com
a classe política local, estadual e federal, na medida em
que abre espaços para a participação dos parlamentares
nos eventos realizados nas unidades escolares.
Sem sombra de dúvida, essa interação aluno/
parlamentar permitirá aos estudantes conhecer as propostas dos legisladores, sendo, inclusive, uma oportunidade ímpar de os jovens e adolescentes brasileiros
participarem do processo legislativo, por meio de sugestões sobre o que gostariam de ver mudado, inclusive para a melhoria da qualidade de ensino no Brasil.
Por fim, entendendo que o futuro do País está
nas mãos dos jovens, julgo ser extremamente necessário estimular, nessa parcela da população, o espírito crítico e a conscientização. Nesse sentido, acredito
na força didática dos ciclos de debates sobre política,
que é, indiscutivelmente, uma das molas propulsoras
do aprimoramento de cidadãos conscientes de seus
deveres e de sua importância na sociedade. Assim,
espero contar com o apoio dos Jovens Senadores e
Senadoras para a proposta que ora apresento. – Jovem Senadora Jacqueline Silva.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e
médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da clientela.
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa
e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural
e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas
expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica,
de forma a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010)
§ 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao
aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º-12-2003)
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º-12-2003)
II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela
Lei nº 10.793, de 10-12-2003).
III – que estiver prestando serviço militar inicial ou
que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº10.793, de 1º-12-2003)
IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º-12-2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º-12-2003)
VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793,
de 1º-12-2003)
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição.
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo, do componente curricular de que trata o
§ 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008)
....................................................................................
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PARECER Nº 15, DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem nº 15 de 2011, da Jovem Senadora
Jacqueline Silva, que altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a obrigatoriedade
de realização de ciclos de debates sobre a
realidade social e política, no ensino médio.
Relator: Jovem Senador Antonio Alves
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem nº 15, de
2011, estabelece a obrigatoriedade de realização, no
ensino médio, de ciclos de debates sobre a realidade
social e política.
Ao justificar sua iniciativa, afirma a autora que,
diante da atual falta de interesse, participação e envolvimento dos alunos com as questões políticas e sociais,
é essencial realizar ciclos de debates sobre esses temas no ensino médio em todas as escolas brasileiras.
Acredita que a medida ampliará a possibilidade
de aproximação de alunos, professores e gestores
com a classe política local, estadual e federal, na
medida em que abre espaços para a participação
dos parlamentares nos eventos realizados nas unidades escolares.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
Não há vícios quanto à constitucionalidade do
projeto.
No mérito, há necessidade de aprovação de lei
sobre a matéria, em complemento às disciplinas de
sociologia e filosofia, que também cumprem parcialmente esse papel.
Consideramos que deve haver, sempre que possível participação de um agente público ocupante de
cargo eletivo.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem nº15 , de 2011, com
a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1- COE
Dê-se ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na forma de que trata o Projeto, a
seguinte redação, acrescentando-se o seguinte § 8º:
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“Art. 26. .................................................
§ 7º Na parte diversificada do currículo, serão obrigatoriamente incluídos, no ensino médio,
ciclos de debates bimestrais sobre a realidade
social e política de que trata o § 1º deste artigo.
§ 8º No ciclo de debates de que trata o §
7º, deverão ser convidados, preferencialmente,
agentes políticos ocupantes de cargo eletivos”
(NR) – Natália Ferreira S. Cavalcante, Presidente – Relator Antonio Alves
PROJETO DE LEI DO SENADO No 17, DE 2011
Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho
de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para dispor sobre a dedução de saldo
devedor junto ao Fundo pelo exercício de
função pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 6º-B da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 6o-B O Fies poderá abater, na forma
do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado,
incluídos os juros devidos no período e independentemente da data de contratação do financiamento, dos estudantes que exercerem
as seguintes profissões ou ocupações:
...............................................................
III – função pública não remunerada no
âmbito da administração pública federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, direta
ou indireta, especialmente criada para o treinamento em serviço de futuros profissionais
de nível superior e a qualificação dos serviços
públicos prestados à população.
...................................................... (NR)”
Art. 2o Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Vários estudantes que conseguem financiar seus
estudos por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante (FIES) têm problemas na hora de pagar as
parcelas. Em parte, isso se deve à dificuldade desses
estudantes para encontrar emprego, especialmente
por serem inexperientes.
Essa problemática leva muitos a desistirem precocemente de cursar o ensino superior. Com isso, o País
desperdiça mentes brilhantes e talentos que poderiam
ajudar na sua construção. Nossa preocupação com essa
situação é de natureza ética, humana e econômica.
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Entendemos que a qualificação de nossos jovens
em nível superior deve constituir verdadeira prioridade
no País. O conhecimento é o instrumento por meio do
qual transformaremos o Brasil em uma potência econômica e cultural.
Para tanto, impõe-se facilitar a forma do pagamento das mensalidades do Fies, até mesmo para compensar as falhas do Estado brasileiro no tocante à obrigação de oferecer educação para todos. Lembramos, a
propósito, que já existem precedentes, pois são feitas
concessões a estudantes de cursos de licenciatura e
medicina. Esses estudantes ao prestarem serviços à
rede pública, conseguem abatimento mensal de 1%
do saldo devedor consolidado.
Assim, o que propomos com este projeto é estender esse beneficio às demais profissões, para que os
estudantes de outros cursos também tenham a oportunidade de abater as mensalidades devidas ao Fundo, ao
tempo em que adquirem experiência no trabalho, com
importantes repercussões para o seu futuro profissional. Além disso, o aproveitamento desses profissionais
na rede pública trará enormes benefícios à população
brasileira, sobretudo aos segmentos mais carentes.
Em suma, essa proposta incentivará a prática profissional dos diplomados em nível superior, facilitará a
inserção do recém-graduado no mercado de trabalho,
permitirá que serviços públicos de qualidade sejam
postos à disposição da população em geral e gerará
sensível economia aos cofres públicos.
Por acreditar que essa proposta faz o Estado
avançar no cumprimento do seu dever com a educação
de todos os brasileiros, peço o apoio dos meus jovens
colegas à sua aprovação. – Jovem Senador Matheus
Oliveira Faria.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.260, DE 12 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6o-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente, 1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os juros
devidos no período e independentemente da data de
contratação do financiamento, dos estudantes que
exercerem as seguintes profissões: (Incluído pela Lei
no 12.202, de 2010)
l – professor em efetivo exercício na rede pública
de educação básica com jornada de, no mínimo, 20
(vinte) horas semanais, graduado em licenciatura; e
(Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)
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II – médico integrante de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada, com atuação em áreas e
regiões com carência e dificuldade de retenção desse
profissional, definidas como prioritárias pelo Ministério
da Saúde, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei
no 12.202, de 2010)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.202, de
2010)
§ 2o O estudante que já estiver em efetivo exercício na rede pública de educação básica com jornada
de, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais, por ocasião
da matrícula no curso de licenciatura, terá direito ao
abatimento de que trata o caput desde o início do curso. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 3o O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado Medicina
pela Comissão Nacional de Residência Médica, de que
trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, e em especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de
Estado da Saúde terá o período de carência estendido
por todo o período de duração da residência médica.
(Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 4o O abatimento mensal referido no caput será
operacionalizado anualmente pelo agente operador do
Fies, vedado o primeiro abatimento em prazo inferior a 1
(um) ano de trabalho. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 5o No período em que obtiverem o abatimento do
saldo devedor, na forma do caput, os estudantes ficam
desobrigados da amortização de que trata o inciso V do
caput do art. 5o. (Incluído pela Lei no 12.202, de 2010)
§ 6o O estudante financiado que deixar de atender
às condições previstas neste artigo deverá amortizar a
parcela remanescente do saldo devedor regularmente, na forma do inciso V do art. 5o. (Incluído pela Lei no
12.202, de 2010)
....................................................................................
PARECER No , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem no 17, de 2011, do Jovem Senador
Matheus Oliveira Faria, que altera a Lei no
10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, para dispor sobre
a dedução de saldo devedor junto ao Fundo
pelo exercício de função pública.
Relator: Ivan Aquino de Araújo Brito
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011,
determina que o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) poderá abater mensal-
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mente, na forma do regulamento, 1,00% (um inteiro
por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os
juros devidos no período e independentemente da data
de contratação do financiamento, dos estudantes que
exercerem função pública não remunerada no âmbito
da administração pública federal, estadual, municipal
e do Distrito Federal, direta ou indireta, especialmente
criada para o treinamento em serviço de futuros profissionais de nível superior e a qualificação dos serviços
públicos prestados à população.
Ao justificar sua iniciativa, o autor afirma que, em
razão da dificuldade de pagar as parcelas devidas ao
Fies, vários estudantes desistem precocemente de
cursar o ensino superior. Em parte, isso se deveria à
dificuldade desses estudantes para encontrar emprego, especialmente por serem inexperientes.
Por acreditar que a qualificação de nossos jovens em nível superior deve constituir verdadeira prioridade no País, o autor argumenta que é necessário
facilitar a forma do pagamento das mensalidades do
Fies, inclusive para compensar a omissão do Estado
brasileiro no tocante à obrigação de oferecer educação para todos.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
O Fies já é amplamente conhecido. Trata-se de
importante mecanismo de financiamento de estudos
superiores no País, ainda mais considerando-se a dificuldade dos jovens para ingressarem em universidades públicas. Entretanto, muitos alunos têm dificuldade
de pagar as mensalidades e nem sempre conseguem
emprego após se formar.
Já existe a previsão para que estudantes de licenciatura ou medicina possam pagar seus débitos com o
Fies por meio da prestação de serviços ao setor público. Por que não estender esse beneficio a estudantes
de outras áreas? Engenheiros e arquitetos, por exemplo, poderiam dar uma excelente contribuição ao País,
para a construção da infraestrutura requerida para os
grandes eventos esportivos, como a Copa e as Olimpíadas. Se estendermos o beneficio a algumas áreas,
consideradas como prioritárias para o desenvolvimento do País, como infraestrutura, saúde e assistência
social, haveria beneficio tanto para os alunos quanto
para o setor público.
III – Voto
Em face do exposto o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011, com
a seguinte:
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EMENDA NO 1
Inclua-se a expressão “nas áreas de infraestrutura,
saúde e assistência social” após a expressão “futuros
profissionais de nível superior” no inciso III do art. 6o-B
da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, nos termos
do Projeto de Lei do Senado Jovem no 17, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Ivan Aquino de
Araújo Brito, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 18 , DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir,
entre os princípios orientadores do dever
do Estado com a educação, a garantia de
alocação de recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 4° da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 4° ...................................................
XI – garantia de alocação, no âmbito de
cada sistema de ensino, de recursos orçamentários suficientes para a consecução do padrão
de qualidade previsto no inciso IX, inclusive
para a formação permanente dos professores.
..................................................... (NR)”
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Estado brasileiro ainda investe pouco na área da
educação. Com isso, há menos escolas e vagas do que
realmente se precisa e as que existem nem sempre contam
com professores adequadamente capacitados para o ensino, uma situação que gera desinteresse entre os alunos.
Para mudar essa realidade, proponho maior investimento em educação em todas as esferas de governo, na construção de escolas e na formação dos
professores – neste caso na oferta de cursos para que
esses profissionais sejam mais capazes de ensinar.
Todos sabemos que a educação é a base de tudo
– o caminho para se conquistar algo na vida. É através
dela que obtemos conhecimento e aprendizado para
tudo na vida, da ciência à religião.
Hoje, a formação de um bom profissional exige
educação, pois com ela há maior chance de ingresso
no mercado de trabalho, principalmente para pessoas
de baixa renda. Assim, educar é importante para evi-
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tar que as pessoas entrem em caminho errado, como
a criminalidade. Por isso, diz-se que a educação, ao
mesmo tempo em que forma bons profissionais, forma
também bons cidadãos.
Com base nesses argumentos, concluímos que
a educação é, sem dúvida, a porta para a melhoria do
País. Com mais educação de qualidade, o Brasil deixará
de ser um país emergente para se tomar uma grande
potência, com pessoas mais capacitadas. Ademais, terá
uma sociedade participativa, constituída por cidadãos
altamente críticos, capazes de escolher o melhor para
si e para o bem de todos.
É bom observar, ainda, que, com a educação é
possível acabar com a fome, que ainda não foi extinta. É possível, também, formar melhores políticos e,
consequentemente, um governo e um país melhores.
Com pessoas mais aptas ao trabalho, o Brasil terá
mais gente trabalhando, melhor renda e poderá aumentar
suas riqueza (produto interno bruto) e a arrecadação de
impostos. Além disso, melhorará a capacidade do governo de investir em áreas como saúde e segurança, erradicação do analfabetismo, da fome, da falta de moradia.
Somente quando acabarmos com tudo isso, poderemos dizer que o Brasil é um país de primeiro mundo, socialmente justo. E, certamente, a educação é o
ponto de partida para esse sonho, o começo de tudo.
Por achar que este projeto é importante para a
concretização desse sonho, peço aos jovens colegas
que o aprovem.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Ivan Brito
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – universalização do ensino médio gratuito;
(Redação dada pela Lei n° 12.061, de 2009)
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
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VII – oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VIII – atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde;
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino,
definidos como a variedade e quantidades mínimas,
por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;
X – vaga na escola pública de educação infantil ou
de ensino fundamental mais próxima de sua residência a
toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro)
anos de idade. (Incluído pela Lei n° 11.700, de 2008).
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem n° 18, de 2011, do Jovem Senador Ivan
Brito, que “altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para incluir,
entre os princípios orientadores do dever do
Estado com a educação, a garantia de alocação
de recursos orçamentários suficientes à consecução de padrão de qualidade do ensino”.
Relator: George Breno dos Anjos Queirós
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de
2011, inclui, entre os princípios orientadores do dever
do Estado com a educação, a garantia de alocação de
recursos orçamentários suficientes à consecução de
padrão de qualidade do ensino.
Ao justificar sua iniciativa, afirma o autor que o Estado brasileiro ainda investe pouco na área da educação,
o que acarreta deficiência na oferta de vagas pelas escolas e falta de capacitação adequada para os professores.
Acredita que, para mudar essa realidade, é essencial haver maior investimento em educação em todas as esferas de governo, na construção de escolas
e na formação dos professores.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
A educação no País precisa de mais investimentos
na área. Só assim será possível não só construir escolas,
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mas também reformá-las, ampliá-las e garantir um padrão
adequado de qualidade do ensino. Será possível, também, fomentar a formação permanente dos professores.
O projeto requer apenas uma emenda de redação para ajustá-lo ao caput.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de 2011, com
a seguinte emenda de redação:
EMENDA N° 1
Suprima-se, do inciso XI do art. 4º da Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art. 1º do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 18, de 2011, a expressão “garantia de”.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – George Breno
dos Anjos Queirós, Relator.
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 19, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir programas de avaliação seriada anual nos processos seletivos das universidades públicas”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 51 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 51. .................................................
Parágrafo único. O ingresso nas universidades e instituições de educação superior federais
será feito com base em programas de avaliação
seriada, realizados mediante a aplicação de provas ao final de cada ano do ensino médio.” (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Brasil, o vestibular é a porta de entrada para
as principais universidades. Ele conduz o aluno do
terceiro ano do ensino médio à graduação, ou, como
acontece na maioria dos casos, impede essa ligação.
Na verdade, na forma como está, exige-se que o aluno memorize uma série de conteúdos desde o ensino
fundamental até o ensino médio, o que produz tensão,
ansiedade e, quase sempre, frustração.
Esse processo seletivo, entretanto, pode – e deve
– mudar, pois há outros meios de avaliação menos danosos e mais equitativos. Lembramos, a propósito, que
um estudante da rede particular de ensino tem 44 horas-aulas semanais, enquanto os alunos da rede pública,
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que representam 80% dos estudantes brasileiros, têm
que repassar todos os diversos conteúdos em apenas 25
horas-aulas semanais. Parece evidente, portanto, que o
vestibular acaba por favorecer uma minoria já privilegiada.
A adoção do modelo de ingresso ora proposto
tem como vantagem maior o acesso mais justo e igualitário à universidade. Independentemente de estudar
em escola pública ou privada, o estudante terá mais
chances de cursar uma graduação, visto que todos os
anos ele passará por uma avaliação que será elaborada conforme o nível do ensino brasileiro.
Além disso, o processo sugerido acaba com a
chamada “tensão pré-vestibular”. Sabe-se que, quando
um estudante chega ao terceiro ano do ensino médio,
muitos problemas começam a aparecer, como a pressão
exercida pela família e, até mesmo, pela escola para que
obtenha aprovação no vestibular. Tudo isso faz com que
o estudante fique ansioso e chegue exaurido às provas.
Acreditamos que o estudante poderá ver a avaliação proposta como um incentivo para seus estudos.
Ademais, poderá fazer a prova na sua própria cidade,
sem cansaço nem despesas com ônibus e alimentação.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
dos jovens senadores para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Jéssica
Renata G. Perez.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 51. As instituições de educação superior
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre
critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre
a orientação do ensino médio, articulando-se com os
órgãos normativos dos sistemas de ensino.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem n° 19, de 2011, da Jovem Senadora
Jéssica Renata Gomes Perez, que “altera
a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir programas
de avaliação seriada anual nos processos
seletivos das universidades públicas”.
Relatora: Samara Locatelli Barbosa
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I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 19, de
2011, visa alterar o processo seletivo das instituições
públicas de ensino superior, implantando programas
de avaliação seriada anual.
A autora argumenta que, da forma como atualmente são selecionados os alunos das universidades
públicas, por meio do chamado vestibular, exige-se dos
candidatos a memorização de uma série de conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio, o que
produz tensão, ansiedade e, quase sempre, frustração.
Com um modelo seriado, privilegia-se o acesso
mais justo e igualitário à universidade, pois, independentemente de estudar em escola pública ou privada,
o estudante passaria por uma avaliação elaborada
conforme o nível do ensino brasileiro.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem, compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
O mestre Paulo Freire já falava do conceito de
“educação bancária”, em que os mestres “depositam”
os conteúdos nos alunos. Hoje, o vestibular é o banco
que cobra os juros dessa conta, de maneira extremamente desigual.
Os estudantes da rede pública representam 80%
dos alunos no País. Em média, os alunos da rede privada têm mais de um terço da carga horária dos alunos da rede pública. Por isso, de pronto, levam grande
vantagem no vestibular.
O projeto pretende atacar esse problema, de
modo a permitir que os exames de acesso ao ensino
superior sejam feitos de forma seriada. Assim, os alunos não ficam sujeitos a uma única avaliação, suavizando a pressão que sofrem.
Entretanto, não seria conveniente limitar o ingresso nas instituições federais aos exames seriados.
É preciso garantir a manutenção de outras formas de
acesso, mediante o vestibular tradicional ou o Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), para os candidatos que já tenham concluído o ensino médio ou que
desejem concorrer de outra forma.

Terça-feira 13 53469

“Parágrafo único. O ingresso nas universidades e instituições de educação superior
federais incluirá programas de avaliação seriada, realizados mediante a aplicação de provas
ao final de cada ano do ensino médio.” (NR)
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011.
– Matheus Oliveira Faria, Presidente – Samara L.
Barbosa, Relatora.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 20, DE 2011
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar a presença de
professores devidamente qualificados nas
redes públicas de ensino.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso IX do art. 4° da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4° ...................................................
...............................................................
IX — padrões mínimos de qualidade de
ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem, incluindo docentes
qualificados, nos termos do art. 62 desta Lei.
..................................................... (NR)”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor da data de sua
publicação.
Justificação

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 19, de 2011, com
a seguinte emenda:

Um dos principais problemas da educação brasileira é a falta de professores qualificados. Para superar esse problema é preciso mais investimentos em
educação, o que servirá também para que os jovens
interajam mais e consigam buscar seus conhecimentos.
Como Jovem Senadora, acredito na contribuição dos jovens para o futuro do País, por meio de sua
maior participação no cenário político, na construção
da ética e dos bons valores.
Assim, minha proposta é no sentido de alcançar
uma educação que proporcione conhecimentos, comprometimento e responsabilidade, para que os jovens,
como sujeitos ativos, atuem e façam a diferença na
sociedade de forma justa e consciente.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Adriele
Henrique Souza.

EMENDA N° 1

LEGISLAÇÃO CITADA

Dê-se ao parágrafo único do art. 51 da Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos termos do art.
1° do Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011,
a seguinte redação:

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

III – Voto

Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional
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Art. 4° .................................................................
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino,
definidos como a variedade e quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.
....................................................................................
PARECER N° , DE 2011
Da Comissão de Gestão e Política da
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado
Jovem n° 20, de 2011, da Jovem Senadora
Adriele Henrique Souza, que altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar a presença de professores devidamente
qualificados nas redes públicas de ensino.
Relator: Thalyta de Sousa Nascimento
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011,
altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para
determinar padrões mínimos de qualidade de ensino.
Para isso define variedade e quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem, incluindo docentes qualificados.
Ao justificar sua iniciativa, a autora afirma que a
superação dos problemas da educação no Brasil depende de investimento e da qualificação dos professores.
Acredita que é possível alcançar uma educação
que proporcione conhecimentos, comprometimento e
responsabilidade, habilitando os jovens para atuarem
na sociedade de forma justa e consciente.
II – Análise
Conforme o disposto no Regimento Interno do
Senado Jovem compete a esta Comissão discutir e
emitir parecer sobre a presente matéria.
O projeto pretende assegurar professores qualificados nas escolas, para que os alunos possam melhorar seu nível de aprendizagem.
No entanto, não basta a qualificação formal para
garantir a qualidade dos docentes. Há professores que
têm domínio dos conteúdos a serem ministrados, mas
não têm habilidade didática. É fundamental assegurar
essa habilidade para o sucesso escolar dos estudantes.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela Aprovação do
Projeto de Lei do Senado Jovem n° 20, de 2011.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 2011. –
Matheus Oliveira Faria, Presidente – Thalyta Nascimento, Relatora.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Projeto de Lei do Senado Jovem
n° 16, de 2011, que foi retirado pela autora e o Projeto
de Lei do Senado Jovem n° 2, de 2011, que foi rejeitado, serão encaminhados ao Arquivo.
São as seguintes as matérias:
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
Nº 2, DE 2011
Determina que as escolas do ensino
médio público do País ofereçam curso profissionalizante para os alunos do terceiro
ano, considerando as potencialidades ou
necessidades do município onde se situem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A fim de desenvolver a educação voltada
para o mercado de trabalho, conforme prescreve o art.
205 da Constituição Federal, as escolas do ensino médio da rede pública oferecerão curso profissionalizante
para os alunos do terceiro ano do nível médio.
Parágrafo único. A definição dos cursos a serem
oferecidos levará em consideração as potencialidades
e as necessidades do município onde as escolas estejam situadas.
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Com este projeto, propomos a implementação
de cursos profissionalizantes nas escolas públicas do
ensino médio do País, no intuito de fazer cumprir o que
diz a Constituição Federal no seu art. 205, que norteia
a educação brasileira. A oferta desses cursos profissionalizantes terá como objetivo a preparação para o
mercado de trabalho dos jovens que estão concluindo
o ensino médio. A ideia é de que esses cursos sejam
oferecidos no horário oposto ao das aulas habituais, sem
gerar ônus às demais disciplinas do currículo tradicional.
Defendemos que a escolha dos cursos com essa
finalidade leve em consideração, primeiramente, as necessidades de cada município quanto à absorção dos
alunos egressos do último ano do ensino médio. Em
segundo lugar, entendemos ser relevante que ela se
faça com base no perfil de cada nova turma do terceiro
ano. Julgamos oportuno, ainda, que a realização desse
projeto aproveite parte da renda advinda dos royalties
do petróleo destinados a cada estado da Federação.
Acreditamos que esse é um modo de desenvolver o ensino básico das escolas públicas brasileiras, visando à melhoria do ensino e à elevação do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Com isso, a educação do País se desenvolverá mais
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rapidamente e será mais valorizada em relação aos
demais países.
Ressaltamos que este projeto busca colocar em
prática a premissa da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação de ser a preparação básica para o trabalho
uma das finalidades do ensino médio.
Eis a razão porque o apresentamos e, desde
já, esperamos contar com o apoio de todos os presentes para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Jovem Senador Orlei Jacinto Pereira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto
Seção I
Da Educação
Art. 205. A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO JOVEM
N° 16, DE 2011
Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para permitir
a realização de atividades de reforço escolar e aprofundamento de conteúdos no
ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ................................................
V – a critério dos sistemas de ensino,
ouvida a comunidade escolar, a carga horária
diária poderá ser acrescida de um período de
atividades a título de reforço escolar, aprofundamento de conteúdos de interesse dos alunos e preparação para exames de acesso à
educação superior.
..................................................... (NR)”
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Ainda que o acesso à educação pública, no Brasil,
tenha melhorado significativamente, o nível do ensino
disponível não prepara o jovem para concorrer a uma
vaga numa universidade pública, nem o auxilia, como
deveria, na obtenção de um emprego. Em parte, isso
deve aos próprios conteúdos trabalhados nas aulas.
Sem nada de novo a esse respeito, o aluno perde o
interesse pela escola.
Para melhorar esse quadro, é preciso que os recursos da educação sejam aplicados de forma inteligente, tanto nas escolas e centros educacionais públicos
como na formação de novos professores. Só assim o
gasto com educação será considerado um investimento.
Há uma infinidade de formas de aplicar esses
recursos e aumentar o interesse dos estudantes. Entre elas, imaginamos que seriam muito oportunas: a
implantação, em escolas públicas, de cursos técnicos
visando preparar os jovens para o mercado de trabalho;
a inovação curricular que, preservando a base comum
a ser seguida em todo o País, permita a adequação
a cultura e aos costumes de cada região; a avaliação
sistemática enfocada na aprendizagem dos alunos e
na eficácia dos métodos de ensino adotados.
Ainda em relação ao currículo, há espaço para o
uso de metodologias de ensino que abordem assuntos
importantes no nosso cotidiano, como a preservação do
meio ambiente de forma mais prática e atrativa para os
alunos; a oferta de atividades extracurriculares diversificadas, para que o aluno descubra suas aptidões e
dificuldades e possa escolher de modo mais tranquilo
sua futura profissão; a implantação de currículo diferenciado para os alunos do último ano do ensino médio, a fim de prepará-los para os exames de acesso a
educação superior, enfatizando os assuntos abordados
nessas provas com aplicação periódica de simulados,
inclusive por professores especializados nessa área,
sem esquecer, os projetos de reforço escolar.
Não se pode pensar nesse desafio sem contratação de mais professores, sem o redesenho da estrutura
e dos espaços físicos escolares usados na formação,
sem a reforma do espaço físico das escolas públicas.
Enfim, sem um conjunto de ações voltadas a oferecer
mais comodidade nas escolas, com disponibilização
de equipamentos multidisciplinares diversificados para
melhorar a pratica do ensino da forma mais dinâmica
possível.
Mesmo que a educação tenha tido melhoras significativas nos últimos anos, ainda não é o suficiente para
que possamos dizer que o ensino público brasileiro é
bom. Tenho certeza de que muitos jovens passam por
dificuldades quando chegam ao último ano do ensino
médio e tem de fazer a prova do Enem, o vestibular e
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conseguir um emprego. Isso se deve ao fato de a educação pública ainda ter muitas falhas, tanto no currículo educacional como na estrutura de cada entidade
de ensino e na escolha dos professores, fazendo com
que o ensino básico seja realmente básico.
De fato, as pesquisas mais recentes revelam que
a educação brasileira ainda não é satisfatória. Seu fraco desempenho contribui para que o Brasil ocupe o
67° lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
em 2009, de acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU). Uma posição nada boa se comparada
com os demais países.
Ainda que esses dados preocupem, as taxas de
repetência escolar e de analfabetismo no Brasil vêm
diminuindo. Esses indicadores nos mostram que o problema, mesmo sendo complexo, pode ser resolvido. E
a melhor forma de resolvê-lo é mediante o aumento do
investimento na educação e por outros meios, como a
implementação de um currículo escolar mais diversificado e atrativo para os alunos, para que possamos
oferecer a todos um ensino de qualidade.
Esperando que os jovens colegas compartilhem
do nosso sentimento em relação ao futuro do País,
pedimos o seu apoio para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Jovem Senadora Eliane
de Aquino.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 36. O currículo do ensino médio observará
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do significado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, coma disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo,
dentro das disponibilidades da instituição;
IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia
coma disciplinas obrigatórias em todas as séries do
ensino médio. (Incluído pela Lei n° 11.684, de 2008)
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§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao
final do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem;
§ 3° Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
....................................................................................
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Feito esse comunicado, convido
agora para fazer uso da palavra, como orador inscrito,
o Senador Anibal Diniz, que permutou com o Senador
Cristovam Buarque.
Com a palavra V. Exª, Senador Anibal.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, volto hoje à tribuna do Senado, de certa forma
constrangido, para falar de um assunto extremamente
preocupante a que, infelizmente, as nossas autoridades federais ainda não deram a devida importância.
Estou falando da iminência de uma crise humanitária internacional que temos exaustivamente levado
ao conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa
e do Departamento de Imigração, mas, para o nosso
completo desapontamento, não temos sido levados
em consideração.
Tanto eu quanto o Senador Jorge Viana e o próprio Governador do Acre, Tião Viana, que esteve há
poucos dias em reunião de trabalho com o Ministro da
Justiça, manifestamos nossa preocupação com o aumento assustador do número de haitianos que chegam
a cada final de semana para se refugiar no Município
de Brasiléia, no Estado do Acre, bem na fronteira com
o departamento de Pando, da República da Bolívia.
Na semana passada, era 600 o número de haitianos contabilizados pela Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos.
Ontem pela manhã, o número já havia subido
para 724, podendo hoje esse número ter se aproximado
de 800, com o ritmo de chegada desses haitianos em
busca de um trabalho para ajudar seus familiares que
ficaram em situação de penúria em seu país de origem.
Desde o terremoto de janeiro de 2010, a situação de crise e desassistência das famílias haitianas
só piorou. Diante dessa situação, as famílias têm se
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mobilizado com o objetivo de transferir para o Brasil
seus profissionais mais qualificados, aquelas pessoas que dominam algum ofício com o qual possam se
inserir no mercado de trabalho aqui no Brasil.
A maioria dos que chegam ao Brasil informa que
deixou suas famílias endividadas na esperança de
encontrar trabalho e renda no Brasil, onde eles têm
notícias de que são bem recebidos e contam com a
solidariedade humanitária do hospitaleiro povo acreano e brasileiro.
No mês de abril, o Alto Comissário das Nações
Unidas para Refugiados, com sede na Argentina, tomou conhecimento da situação e começou a tarefa
de reconhecimento dos haitianos que se encontravam
passando fome em Iñapari e que haviam sido expulsos
pelas polícias do Brasil e da Bolívia.
Alguns desses imigrantes partem em navios de
Porto Príncipe, capital do Haiti, atravessam o Mar do
Caribe e desembarcam no Panamá, de onde seguem
para o Equador e depois para o Peru. De ônibus, táxis e
até mesmo a pé, partem dos portos de Lima e seguem
pela rodovia Interoceânica rumo ao Brasil, entrando
por Assis Brasil ou Brasiléia, no Acre.
No Brasil, por razões humanitárias, os haitianos
ganham protocolo de refugio, autorização para obter
CPF e a Carteira de Trabalho, mas na Bolívia não contam com a mesma tolerância e são expulsos e também extorquidos por policiais e outros funcionários do
governo boliviano.
A maior parte dos refugiados é de jovens entre
20 e 30 anos, basicamente estudantes cujas famílias
tomam dinheiro emprestado para transportá-los até o
Brasil. A viagem deles ao Brasil chega a custar US$ 1
mil, obtidos com a ajuda de parentes. Eles fazem todo
esse investimento familiar em busca de uma oportunidade de trabalho no Brasil.
A rota que a maioria dos haitianos tem escolhido é extremamente cansativa e perigosa, saindo do
Haiti para a República Dominicana, Panamá, Equador,
Peru e Bolívia até chegar ao Brasil. Na República Dominicana, há notícias de que eles são extremamente
hostilizados e que um hospital de uma pequena cidade
está completamente lotado de haitianos.
Eles denunciam que a ajuda humanitária organizada pela ONU é desviada pela elite política e militar
e que as prometidas obras de reconstrução do Haiti
após os terremotos de janeiro de 2010 até hoje não
começaram. A situação do país encontra-se tão caótica
quanto nos primeiros meses após a tragédia.
Devido a esse grande número de haitianos em
Brasiléia, a situação está insuportável tanto para o Go-
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verno do Estado quanto para a Prefeitura de Brasiléia,
que fica na fronteira com a Bolívia. Está insuportável
pela absoluta falta de condição. Imaginem que, num
ambiente que teria condição de abrigar oitenta, cem
haitianos, há trezentos. O número de haitianos hoje
em Brasiléia, uma pequena cidade com cerca de 13
mil habitantes, é de oitocentos. São 800 haitianos na
cidade à procura de ajuda.
A Prefeita Leila Galvão confessa que já não sabe
o que fazer, porque as unidades de saúde e outros
equipamentos de assistência à população local são
insuficientes para atender um contingente tão grande
de haitianos que chegam toda semana. Até aqui, tem
prevalecido o espírito de solidariedade humana e a
hospitalidade das famílias daquele Município. Mas as
autoridades locais e do Estado temem que a qualquer
momento comecem a acontecer incidentes e isso possa desembocar numa crise humanitária de consequências imprevisíveis.
Hoje pela manhã, consegui falar por telefone com
as Ministras Ideli Salvatti, das Relações Institucionais,
e Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, para expor a gravidade da situação e propor a instalação de
uma sala de emergência interministerial para tratar do
problema. É preciso um trabalho executivo que avalie todos os aspectos dessa realidade para uma ação
coordenada de Governo.
Não estamos propondo solução. Estamos propondo que seja encontrada uma solução, e compete aos
órgãos do Governo Federal se debruçar sobre esse
assunto para encontrar uma saída.
Trata-se de um assunto diplomático. Estamos
diante de um problema de extrema gravidade. O número
de haitianos que estão deixando o Haiti rumo ao Brasil
todo dia aumenta, porque eles não têm perspectiva em
seu país, um país destruído pelo terremoto, por toda
a sorte intempéries da natureza, mas que também
vive um desgoverno. As obras de reconstrução não
aconteceram; os jovens não têm em que se ocupar,
por isso deixam o país.
O Brasil os tem recebido por ser um País de espírito solidário, pela sua maneira hospitaleira ao receber
os estrangeiros, mas é preciso discutir uma estratégia
para tratar desse problema, e, infelizmente, até o momento, o Governo Federal não se manifestou a respeito.
Só o Governo do Acre tem feito esforços no sentido
de garantir alimentação e hospedagem para esses
haitianos todos os dias, mas os recursos são finitos.
O Governo do Estado é muito pequeno e a Prefeitura
de Brasiléia, menor ainda para atender esse problema.
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Então precisamos de um posicionamento das
autoridades federais, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa, do Ministério da
Justiça, da Secretaria de Relações Institucionais do
Governo, do próprio Ministério dos Direitos Humanos.
Esperamos que haja, urgentemente, uma reunião
interministerial para tratar desse problema, porque,
verdadeiramente, até agora, o Governo Federal não
se manifestou a respeito. É como se o problema não
estivesse acontecendo. Não é possível permanecer
dessa forma, com um problema de tamanha gravidade
diante de nossos olhos.
Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado
estiveram no local no último final de semana e escreveram uma longa reportagem sobre o assunto para o
portal “Terra Magazine”. Pela fidelidade com que retrataram a situação, vale a pena levar ao conhecimento
de todos alguns trechos dessa reportagem.
Gostaria, Srª Presidenta, de antemão, de pedir
que este pronunciamento conste, na íntegra, nos Anais
do Senado, porque é importante tomarmos uma posição a respeito de tudo que está acontecendo.
Diz a reportagem de Luciano Martins e Altino
Machado:
Unflor completou dois anos de idade na
semana passada, ganhou uma festa com bolo
e presentes, mas ninguém sabe onde e em
que condições ela vai viver seus próximos dias.
Unflor é uma das quinze crianças que
vivem ao redor da praça central de Brasiléia,
na fronteira do Brasil com a Bolívia, entre os
mais de 800 refugiados haitianos.
Eles deram esse número de oitocentos na reportagem, mas o número contabilizado ontem era de
exatamente 724 refugiados.
Unflor é uma das protagonistas de um
drama que tem tudo para se transformar rapidamente em uma crise humanitária internacional.
Unflor, na verdade, pode ser chamada de
Enfleur ou Emflor, de acordo com o sotaque
do interlocutor.
Conforme observa Damião Borges, funcionário da Secretaria de Justiça e Direitos
Humanos do governo do Acre e principal responsável pela rede de apoio que se criou por
iniciativa de moradores de Brasiléia, os haitianos são pessoas adaptáveis – ele diz –, extremamente resistentes, curiosas e dedicadas
ao trabalho, mas têm alguma dificuldade com
a disciplina.

Dezembro de 2011

Continua a reportagem:
As condições de vida do grupo melhoraram depois que foram transferidos de um
alojamento provisório no ginásio de esportes
do Município de Epitaciolândia para o Hotel
Brasiléia e algumas casas ao redor da praça,
mas a chegada constante de novos refugiados ameaça levar a cidade ao colapso. Ainda assim, dormem apertados em um espaço
previsto para não mais do que 200 hóspedes.
No começo, há pouco mais de um ano,
era um pequeno grupo de trabalhadores, entre
eles alguns bastante qualificados, como Leonel
Joseph, que, aos 34 anos, fala fluentemente
cinco idiomas e conseguiu colocação como
professor de espanhol e inglês em Rio Branco.
Ele atua como intérprete do grupo e viaja constantemente de Rio Branco a Brasiléia
para conduzir um curso de português para os
que chegaram depois. As primeiras colocações
estimularam parentes e amigos a também enfrentar a longa e penosa viagem do Haiti, via
República Dominicana, Panamá, Equador,
Peru e Bolívia, até chegar ao Brasil.
A maioria deles deixou suas famílias endividadas com o financiamento da viagem, na
esperança de procurar trabalho e renda no
caminho, mas foi apenas no Brasil que encontraram alguma solidariedade.
Os haitianos relatam que foram seguidamente maltratados e extorquidos por policiais
e autoridades aduaneiras em sua travessia
pela Bolívia.
Segundo um dos porta-vozes do grupo,
Wilson Bastien, pintor que tem conseguido trabalho para si e para alguns ajudantes, houve
tentativas de estupro e praticamente todas as
mulheres têm sido molestadas e submetidas a
constrangimentos nos postos policiais da Bolívia, com maior frequência na localidade chamada Soberania, junto à fronteira com o Peru.
Os haitianos evitam atravessar a ponte
sobre o Rio Acre, que liga Brasiléia a Cobija,
capital do departamento boliviano de Pando.
Eles avisam os que estão a caminho para
que escondam o dinheiro e objetos de valor.
Os policiais bolivianos chegam a se apossar
do dinheiro e das melhores roupas e sapatos
que os haitianos carregam basicamente como
bagagem.
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A presença de mulheres e crianças muito
pequenas agrava o quadro. Apenas a solidariedade dos moradores de Brasiléia tem evitado
uma tragédia.
Hospedagem e alimentação têm sido
asseguradas pelo Governo do Acre, mas o
Itamaraty ainda não tomou medidas efetivas
para organizar a recepção e um esquema de
proteção.
Os líderes da comunidade haitiana que
se formou no Acre dizem que eles querem
apenas a oportunidade de trabalhar, para enviar dinheiro a suas famílias, uma vez que as
condições de vida no Haiti apenas pioraram
desde o terremoto de janeiro de 2010.
A ajuda humanitária organizada pela
ONU é desviada pela elite política e militar,
as prometidas obras de reconstrução não começaram até agora e o país continua tão desorganizado como nos primeiros meses após
a tragédia.
Enquanto isso, eles passam o tempo
conversando na praça, jogando intermináveis
partidas de futebol ou estudando. É o caso de
Mathurin Thilidou, que estuda simultaneamente
português, francês, espanhol, italiano e alemão
num conjunto de apostilas surradas que leva
consigo para todo lado.
Os poucos que ainda possuem algum dinheiro se comunicam com suas famílias pelo
celular, e a maioria utiliza e-mail, na lan house
de Alexandre Lima, criador do site noticioso
www.oaltoacre.com.br, um dos apoiadores
do grupo.
No sábado (10), quando os capoeiristas
da escola Cordão de Ouro se apresentavam
na praça, chegavam mais 61 haitianos e no
domingo (11), com o novo contingente, o número de refugiados subiu para 824, entre os
quais, quase 20 crianças, como Unflor.
Vitória, a mais nova dessas crianças, já
nasceu em Brasiléia na semana passada e
outras 15 mulheres esperam bebês para as
próximas semanas e meses.
Algumas estão sendo atendidas com alimentação e cuidados apropriados na creche
local, mas a capacidade de acolhimento da
cidade está próxima do esgotamento.
Então, Sr. Presidente, Rodrigo Rollemberg, o que
trago aqui para o conhecimento do Senado Federal é
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um assunto de extrema gravidade e que requer uma
atenção especial das autoridades do Governo Federal.
O Governo do Acre, por meio do Governador
Tião Viana e do Secretário de Direitos Humanos e de
Justiça, Nilson Mourão, tem feito a sua parte; a Prefeita Leila Galvão, do Município de Brasiléia, também
tem feito a sua parte; os moradores dos Municípios de
Brasiléia e Epitaciolândia têm feito além da sua parte
porque do pouco que têm, têm ainda partilhado com
esses irmãos haitianos que têm sido bem recebidos e
têm sido acolhidos com toda a solidariedade.
Mas é preciso que o nosso Governo Federal
faça urgentemente uma reunião de trabalho, possa
criar, montar uma sala de situação, para estudar esse
problema a fundo porque não está só na presença
desses haitianos no Município do Brasiléia, no nosso
Estado, o Acre. O problema está na saída de milhares
e milhares de haitianos do Haiti em busca de melhores condições de vida, que têm sofrido toda a sorte de
humilhação por onde têm passado, na República Dominicana, no Panamá e na Bolívia, e têm encontrado
acolhida no Brasil.
Eles têm propalado isso para os seus parentes
e, cada vez mais, um número maior de haitianos certamente se deslocará com destino ao Brasil. E nós
precisamos encontrar uma saída. Talvez até estejamos
diante de uma grande oportunidade porque são pessoas, profissionais qualificados que estão dispostos a
trabalhar e estão sedentos por trabalhar, uma vez que
não tiveram nenhuma chance de fazer isso no seu país.
Então, o que nós propomos aqui é que imediatamente as autoridades do Governo Federal, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores,
o Itamaraty, e as nossas Ministras, Gleisi Hoffman e
Ideli Salvatti, que estão diretamente ligadas à Presidenta Dilma Rousseff possam propor essa reunião
de trabalho para que a gente encontre uma saída. As
condições são muito precárias e tendem a se precarizar ainda mais, pois o Município de Brasiléia não tem
como bancar e o Governo do Estado está no seu limite também. Precisamos de uma atenção urgente do
Governo Federal para tratar esse problema.
Qual é a saída? Não sei, mas sei que não se
pode, simplesmente, virar as costas para esse problema. Temos de encarar o problema de frente, fazer uma
reunião de trabalho. Tenho certeza de que, a partir do
momento em que fizermos uma reunião de trabalho
interministerial, vamos encontrar a melhor saída para
dar um tratamento adequado a esse problema que,
certamente, vai ganhar repercussão internacional nos
próximos dias. Hoje já é notícia nacional no Terra Ma-
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gazine. Certamente, esta semana será notícia no Jornal Nacional. Depois, vai virar uma grande notícia que
pode gerar algum desconforto para o nosso Governo.
A gente precisa, até por uma questão humanitária, dar uma resposta a esse problema e diminuir o
sofrimento dessas pessoas que já têm sofrido tanto
com as catástrofes em seu país e precisam encontrar
um meio de vida honesto e digno para poderem sobreviver como seres humanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço que o documento seja incluído na íntegra.
(fora do microfone.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV e ouvintes
da Rádio Senado; volto hoje à tribuna do Senado, de
certa forma constrangido, para falar de um assunto
extremamente preocupante, que, infelizmente, nossas autoridades federais ainda não deram a devida
importância.
Estou falando da iminência de uma crise humanitária internacional, que temos exaustivamente levado
ao conhecimento do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Defesa
e do Departamento de Migração, mas, para o nosso
completo desapontamento, não temos sido levados
em consideração.
Tanto eu quanto o senador Jorge Viana e o próprio
governador Tião Viana, que esteve há poucos dias em
reunião de trabalho com o Ministro da Justiça^ manifestamos nossa preocupação com o aumento assustador
do número de haitianos que chegam a cada final de
semana para se refugiar no município de Brasiléia, no
Estado do Acre, bem na fronteira com o Departamento
de Pando, da República da Bolívia.
Na semana passada, eram 600 o número de
haitianos contabilizados pela Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos.
Ontem pela manhã, o número já havia subido
para 724, podendo hoje esse número ter se aproximado
de 800, com o ritmo de chegada desses haitianos em
busca de um trabalho para ajudar seus familiares que
ficaram em situação de penúria em seu país de origem.
Desde o terremoto de 2010, a situação de crise
e desassistência das famílias haitianas só piorou.
Diante dessa situação, as famílias têm se mobilizado com o objetivo de transferir para o Brasil seus
profissionais mais qualificados, aquelas pessoas que
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dominam algum ofício com o qual podem se inserir no
mercado de trabalho aqui no Brasil.
A maioria dos que chegam ao Brasil informa
que deixou suas famílias endividadas na esperança
de encontrar trabalho e renda no Brasil, onde têm
notícias de que são bem recebidos e contam com a
solidariedade humanitária do hospitaleiro povo acreano e brasileiro.
No mês de abril, o Alto Comissário das Nações
Unidas para Refugiados (ACNUR), com sede na Argentina, tomou conhecimento da situação e começou
a tarefa de reconhecimento dos haitianos que se encontravam passando fome em Inapari, que haviam sido
expulsos pelas polícias do Brasil e da Bolívia.
Esses imigrantes partem em navios de Porto
Príncipe, capital do Haiti, atravessam o Mar do Caribe
e desembarcam no Panamá, de onde seguem para o
Equador e depois para o Peru. De ônibus, táxis e até
mesmo a pé, partem dos portos de Lima e seguem
pela Rodovia Interoceânica rumo ao Brasil, entrando
por Assis Brasil ou Brasiléia, no Acre.
No Brasil, por razões humanitárias, os haitianos
ganham protocolo de refugio, autorização para obter
CPF e a Carteira de Trabalho, mas na Bolívia não.
contam com a mesma tolerância e são expulsos ou
extorquidos por funcionários do governo.
A maior parte dos refugiados é de jovens entre
20 e 30 anos, basicamente estudantes, cujas famílias
tomam dinheiro emprestado para transportá-los até o
Brasil. A viagem deles ao Brasil chega a custar US$ 1
mil, obtidos com a ajuda de parentes.
A rota que eles têm escolhido é extremamente
cansativa e perigosa, saindo do Haiti para a República
Dominicana, Panamá, Equador, Peru e Bolívia.
Eles denunciam que a ajuda humanitária organizada pela ONU é desviada pela elite política e militar, e
as prometidas obras de reconstrução do Haiti após os
terremotos de janeiro de 2010 até hoje não começaram.
A situação do país encontra-se tão caótica quanto nos
primeiros meses após a tragédia.
A situação está insuportável para o Governo do
Estado e para a prefeitura de Brasiléia na fronteira
com a Bolívia.
A prefeita Leila Galvão confessa que já não sabe
o que fazer, porque as unidades de saúde e outros
equipamentos de assistência à população local são
insuficientes para atender um contingente tão grande
de haitianos.
Até aqui, tem prevalecido o espírito de solidariedade humana e a hospitalidade das famílias daquele
município. Mas as autoridades locais e do Estado te-
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mem que a qualquer momento comecem a acontecer
incidentes e isso possa desembocar numa crise humanitária de conseqüências imprevisíveis.
Os repórteres Luciano Martins e Altino Machado
estiveram no local no último final de semana e escreveram uma longa reportagem sobre o assunto para o
Portal Terra Magazine.
Pela fidelidade com que retrataram a situação,
vale a pena levar ao conhecimento de todos alguns
dos trechos dessa reportagem.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Luciano Martins Costa e Altino Machado
DIRETO DE BRASILÉIA (AC)
Unflor completou dois anos de idade na semana passada, ganhou uma festa com bolo e presentes,
mas ninguém sabe onde e em que condições ela vai
viver seus próximos dias.
Unflor é uma das quinze crianças que vivem ao
redor da praça central de Brasiléia (AC), na fronteira
do Brasil com a Bolívia, entre os mais de 800 refugiados haitianos.
Unflor é uma das protagonistas de um drama que
tem tudo para se transformar rapidamente em uma
crise humanitária internacional.
Unflor na verdade pode ser chamada de Enfleur
ou Emflor, de acordo com o sotaque do interlocutor.
Conforme observa Damião Borges, funcionário
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Governo do Acre e principal responsável pela rede de apoio
que se criou por iniciativa de moradores de Brasiléia,
os haitianos são pessoas adaptáveis, extremamente
resistentes, curiosas e dedicadas ao trabalho, mas têm
alguma dificuldade com a disciplina.
Leia mais:
EM BUSCA DE TRABALHO NO BRASIL,
HAITIANOS PASSAM FOME NO PERU
Com país arrasado, Acre se torna rota para entrada
de haitianos
Brasil viola tratados internacionais ao dificultar refúgio
de haitianos
As condições de vida do grupo melhoraram depois
que foram transferidos de um alojamento provisório
no ginásio de esportes do Município de Epitaciolândia
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(AC) para o Hotel Brasiléia e algumas casas ao redor
da praça, mas a chegada constante de novos refugiados ameaça levar a cidade ao colapso. Ainda assim,
dormem apertados em um espaço previsto para não
mais do que 200 hóspedes.
No começo, há pouco mais de um ano, era um
pequeno grupo de trabalhadores, entre eles alguns
bastante qualificados, como Leonel Joseph, que aos
34 anos fala fluentemente cinco idiomas e conseguiu
colocação como professor de espanhol e inglês em
Rio Branco.
Ele atua como intérprete do grupo e viaja constantemente a Brasiléia para conduzir um curso de
português para os que chegaram depois. As primeiras colocações estimularam parentes e amigos
a também enfrentar a longa e penosa viagem do
Haiti, via República Dominicana, Panamá, Equador,
Peru e Bolívia.
A maioria deixou suas famílias endividadas com
o financiamento da viagem, na esperança de procurar
trabalho e renda no caminho, mas foi apenas no Brasil
que encontraram alguma solidariedade.
Os haitianos relatam que foram seguidamente
maltratados e extorquidos por policiais e autoridades
aduaneiras em sua travessia pela Bolívia.
Segundo um dos porta-vozes do grupo, Wilson
Bastien, pintor que tem conseguido trabalho para si e
para alguns ajudantes, houve tentativas de estupro e
praticamente todas as mulheres têm sido molestadas e
submetidas a constrangimento nos postos policiais da
Bolívia, com maior frequência na localidade chamada
Soberania, junto à fronteira com o Peru.
Os haitianos evitam atravessar a ponte sobre o
rio Acre, que liga Brasiléia a Cobija, capital do departamento boliviano de Pando.
Eles avisam os que estão a caminho para que
escondam o dinheiro e objetos de valor. Os policiais
bolivianos chegam a se apossar do dinheiro e das
melhores roupas e sapatos que os haitianos carregam
basicamente como bagagem.
A presença de mulheres e crianças muito pequenas agrava o quadro. Apenas a solidariedade dos moradores de Brasiléia tem evitado uma tragédia.
Hospedagem e alimentação têm sido asseguradas pelo Governo do Acre, mas o Itamaraty ainda não
tomou medidas efetivas para organizar a recepção e
um esquema de proteção.
Os líderes da comunidade haitiana que se formou
no Acre dizem que eles querem apenas a oportunidade
de trabalhar, para enviar dinheiro a suas famílias, uma

53478 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vez que as condições de vida no Haiti apenas pioraram
desde o terremoto de janeiro de 2010.
A ajuda humanitária organizada pela ONU é desviada pela elite política e militar, as prometidas obras
de reconstrução não começaram até agora e o país
continua tão desorganizado como nos primeiros meses após a tragédia.
Enquanto isso, eles passam o tempo conversando na praça, jogando intermináveis partidas de futebol
ou estudando. É o caso de Mathurin Thilidou, que estuda simultaneamente português, francês, espanhol,
italiano e alemão num conjunto de apostilas surradas
que leva consigo para todo lado.
Os poucos que ainda possuem algum dinheiro se
comunicam com suas famílias pelo celular, e a maioria
utiliza e-mail, na lan house de Alexandre Lima, criador do site noticioso www.oaltoacre.com.br, um dos
apoiadores do grupo.
No sábado (10), quando os capoeiristas da escola Cordão de Ouro se apresentavam na praça, chegavam mais 61 haitianos e no domingo (11), com um
novo contingente, o número de refugiados subiu para
824, entre os quais quase 20 crianças como Unflor.
Vitória, a mais nova, nasceu em Brasiléia na
semana passada e outras quinze mulheres esperam
bebês para as próximas semanas e meses.
Algumas estão sendo atendidas com alimentação e cuidados apropriados na creche local, mas a
capacidade de acolhimento da cidade está próxima
do esgotamento.
A chamada grande imprensa compareceu a Epitaciolândia nos primeiros dias em que os primeiros
grupos foram alojados no ginásio de esportes, mas
a curiosidade jornalística foi se esvaindo conforme a
situação se agravava.
A possibilidade de um colapso, com a eclosão
de uma crise humanitária de graves proporções, aumenta a cada dia.
Uma ação da Organização dos Estados Americanos, sempre bem relacionada com a Sociedade Interamericana de Imprensa, poderia inibir o tratamento
criminoso que os migrantes recebem de autoridades
corruptas na Bolívia.
Uma reportagem numa revista de circulação nacional poderia sensibilizar os organismos multilaterais
para aliviar o sofrimento dos refugiados.
Enfim, uma ponte humanitária poderia fazer o encontro entre essa oferta de mão de obra e a demanda
de construtoras em algumas cidades brasileiras.
Tudo que os haitianos querem é uma oportunidade de trabalho.

Dezembro de 2011

Brasília ignora situação
Faz duas semanas que o Governador do Acre,
Tião Viana (PT), se reuniu com o Ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, para anunciar que a ajuda estadual aos refugiados haitianos será encerrada no dia
30 de dezembro. O ministro prometeu articular uma
reunião interministerial, mas até agora nada aconteceu a partir de Brasília.
– Como o Acre não tem condição de custear sozinho as despesas da ajuda humanitária
aos refugiados haitianos, o Governador Tião
Viana reafirmou hoje (domingo) a disposição
de suspender a assistência no final deste mês
– disse o Senador Anibal Diniz (PT – AC).
Desde o começo do ano, o Governo do Acre
implora apoio do Governo Federal para atender aos
haitianos. O Ministério da Justiça sequer cumpriu a
promessa de enviar uma comitiva ao Acre para tomar
ciência do problema.
O governo estadual está arcando com R$1 milhão
em socorro aos haitianos. Tião Viana disse ao Ministro
da Justiça que o assunto não é exclusivo do Acre. Ele
quer que a fronteira do Acre com a Bolívia seja reconhecida como área de crise humanitária.
Na avaliação do Ministério Público Federal (MPF)
no Acre, o Governo brasileiro viola tratados internacionais ao barrar e dificultar a permanência de haitianos
que pedem refúgio no País.
Os haitianos percorrem estradas ilegais, usam
rotas de narcotraficantes, cruzam regiões de mata
fechada a pé, correm risco de morte e pagam pela
ação de coiotes.
Em junho, o Procurador Regional dos Direitos do
Cidadão Ricardo Gralha Massia enviou recomendação
ao Ministério da Justiça para que sejam alterados os
procedimentos da Polícia Federal e do Comitê Nacional de Refugiados (CONARE) relativos à entrada de
haitianos no Brasil e de concessão de autorização
para permanência.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz,
a Sra. Vanessa Gtrazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Muito obrigado, Senador Aníbal Diniz. Cumprimento V. Exª por seu pronunciamento.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Alvaro Dias.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia de ontem, mais
precisamente no final de semana, a partir de sábado,
houve veiculação de matéria em revista de circulação
nacional dando conta de gravações que denunciam a
falsificação de documentos publicados durante o período em que se realizavam duas CPIs no Congresso
Nacional: a CPI dos Correios e a CPI do Mensalão,
que tinha o objetivo de investigar as denúncias de corrupção que explodiam no País, sob a denominação de
Escândalo do Mensalão.
O que revelou a revista Veja já era do conhecimento público desde aquela época, 2005, quando um
falsário apareceu em Brasília, portando um dossiê, com
assinaturas falsificadas, com o objetivo de aprofundar
o objetivo de dificultar o aprofundamento das investigações naquelas duas CPIs.
Portanto, já era do nosso conhecimento a trama
dos falsários. O fato novo é a revelação do conteúdo
de gravações, efetuadas pela Polícia Federal com autorização judicial.
Quero crer que não nos cabe agora nenhuma
providência no âmbito do Parlamento. Do ponto de
vista da investigação política, o crime prescreveu. No
entanto, há providências na área do Judiciário, uma
vez que o Mensalão está prestes a ser julgado.
O que se informa é que, no próximo ano, teremos um julgamento histórico, com o Supremo Tribunal
Federal se dedicando durante cerca de dois meses ao
julgamento daquele que pode ser considerado o grande escândalo de corrupção de nossa história, com o
Procurador da República, Dr. Antônio Fernando, ao
denunciar 40 dos chamados mensaleiros, afirmar que
se tratava de uma organização criminosa que assaltou
os cofres públicos, em nome de um projeto de poder
de longo prazo. Um esquema sofisticado de corrupção
que desviou dos cofres públicos milhões de reais até
hoje não devolvidos.
Os chamados mensaleiros continuam impunes,
e a sociedade aguarda o julgamento. Certamente, a
revelação dessas gravações será considerada pelos
juízes, pelos magistrados do Supremo Tribunal Federal.
Já está, como disse, entrando em fase de instrução e julgamento, tendo terminado a instrução probatória, o que impede a inovação no processo. Portanto, não
nos cabe nem mesmo por meio de uma ação judicial
propor alterações ou inovações ou apensar documentos para que o Supremo Tribunal Federal possa julgar.
Não podemos acrescentar as novas provas trazidas
pela revista Veja neste final de semana.
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Mas, certamente, os ministros aprofundarão a
convicção quanto à veracidade dos fatos, diante das
denúncias veiculadas pela revista, neste final de semana, com apresentação do teor de gravações, que
reafirmam a existência de uma trama de falsários para
tentar iludir a opinião pública do País e insinuar que o
mensalão começou antes e não a partir do Governo
do Presidente Lula.
De qualquer maneira, o que se espera são providências da parte do PSDB mineiro, uma vez que o
fato tem origem em Minas Gerais e há a nominação
dos envolvidos nessa trama de falsários, com a apresentação do DNA de um atual deputado estadual de
Minas Gerais e de um ex-deputado.
Portanto, cabe ao PSDB de Minas Gerais recorrer ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de
Minas para adotar as providências que este caso exige,
uma vez que não podemos ignorar a importância de
um feito dessa natureza, a utilização de um estelionatário, um falsário que hoje se encontra preso, com
falsificações grosseiras de assinaturas, tentando promover um desvio nas investigações da CPI, que tinha
por objetivo desvendar os mistérios daquele complexo
esquema de corrupção que se denominou de Escândalo do Mensalão.
Esse é o fato, esse é o registro. Vamos aguardar
providências em Minas Gerais e certamente acreditar
que o Supremo Tribunal Federal não haverá de ignorar
os fatos trazidos a público no último final de semana.
Sr. Presidente, amanhã, às 14 horas, a Comissão
de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle deve votar
um requerimento de minha autoria, para que possamos
ouvir, no Senado, o Ministro Fernando Pimentel, diante
das denúncias que o alcançam há algumas semanas e
que dizem respeito a consultorias que, para o grande
público do País, se constituem em consultorias mágicas, porque capazes de amealhar milhões de reais
em pouco tempo.
O que fica explícito, diante das denúncias, é a
existência, sim, ou a suposição de que ocorreu tráfico
de influência. Obviamente, se alguém deixa uma prefeitura da importância da Prefeitura de Belo Horizonte
e passa a coordenar uma campanha presidencial que
tinha perspectiva de vitória – portanto, atuando no âmbito mais próximo do Poder maior –, é evidente que
a suposição é de estar havendo tráfico de influência,
favorecimento ilícito, com vantagens pessoais, que
configuram corrupção passiva.
Nós queremos esclarecimentos. Não queremos
prejulgar. Não somos magistrados. Nós nos colocamos
na condição de representantes da população do País,
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desejosa de que os ilícitos praticados possam ser punidos com a responsabilização devida dos envolvidos.
O que se deseja de um Ministro de Estado é completo
e cabal esclarecimento sobre fatos que o envolvem no
âmbito da corrupção. O que nós desejamos é que o
Ministro compareça ao Senado Federal para apresentar suas justificativas. E as explicações insuficientes
acabam comprometendo ainda mais e autorizando as
especulações sobre a prática de corrupção.
Fatos como esse exigem explicação cabal e definitiva, que retire suspeição e que não autorize especulações. Afinal, trata-se de um Ministro muito próximo da Presidente Dilma Rousseff. Muito próximo no
cenário da administração pública e também no âmbito
das relações pessoais, históricas. Há, portanto, que se
explicar, que se esclarecer, que se elucidar.
A opinião pública exige e tem o direito de saber
o que realmente vem ocorrendo que justifique denúncias tão graves, com veiculação tão expressiva na
mídia nacional.
Não basta apontar empresas que supostamente celebraram contratos para a prestação de serviços
de consultoria. É preciso comprovar a prestação dos
serviços, e em que circunstâncias, e explicar por que,
coincidentemente, essas empresas possuem vínculos estreitados com o Poder Público no País; por que,
coincidentemente, essas empresas alimentam expectativas de vantagens junto ao Poder Público no País;
ou por que essas empresas, coincidentemente, obtiveram vantagens num relacionamento estreitado com
o Poder Público no País.
São explicações imprescindíveis, que devem ser
apresentadas ao Senado, que é a caixa de ressonância
da sociedade brasileira. Aguardamos o pronunciamento do Governo, através dos seus representantes aqui,
nessa reunião, que terá como Presidente o Senado
Rodrigo Rollemberg e que pauta para amanhã, às 14
horas, essa deliberação.
As informações de que o Governo não permitirá
a aprovação desse requerimento surpreendem, porque houve aqui um entendimento de que os ministros
denunciados seriam ouvidos no Senado Federal. E
todos eles foram ouvidos, com exceção do Ministro
Palocci e agora a perspectiva de que não venha a ser
ouvido o Ministro Pimentel, coincidentemente do mesmo Partido, o PT.
O Governo estaria utilizando de dois pesos e duas
medidas, blindando os ministros petistas e jogando ao
mar os ministros dos demais partidos que integram a
base aliada? Isto, saberemos amanhã, se o Governo
age com dois pesos e duas medidas ou se o Gover-
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no permitirá que a base aliada aprove o requerimento
de nossa autoria, para que possamos ouvir o Ministro
Pimentel, no Senado Federal, expondo sobre as denúncias, que são da maior gravidade.
Mas, Sr. Presidente, quero aproveitar o tempo
que me resta para fazer uma solicitação. Vários requerimentos de minha autoria encontram-se na pauta do
Senado Federal para deliberação. O que pretendemos
é que eles sejam votados ainda neste final de ano. Não
há razão para que esses requerimentos permaneçam
na pauta por mais tempo, uma vez que já se encontram
na ordem do dia há vários meses sem deliberação.
Vou fazer um relato rápido sobre o que propomos
com esses requerimentos. Um deles pede auditoria
do Tribunal de Contas da União, nas aplicações do
Ministério dos Esportes, de recursos de doações e patrocínios com incentivos fiscais destinados a fomentar
o desporto. Os indícios eram de que o Ministério dos
Esportes não era criterioso na aprovação dos projetos
apresentados, caracterizando a falta de controle sobre
os recursos aplicados com incentivos fiscais.
Veja, Sr. Presidente, esse requerimento não é
posterior aos escândalos que levaram o Ministro Orlando Silva à renúncia. Esse requerimento é de 2008.
Portanto, se providências tivessem sido adotadas, provavelmente nós teríamos evitado esse escândalo. Se
o Tribunal de Contas tivesse sido acionado em tempo,
para as recomendações devidas, e o Poder Executivo
acolhesse essas recomendações, provavelmente teríamos evitado o escândalo que envolveu o Ministério
dos Esportes. Portanto, com esse atraso todo, nós
estamos pedindo que esse requerimento seja votado
e encaminhado ao Tribunal de Contas.
Outro requerimento de 2009 solicita ao Tribunal
de Contas da União cópia dos processos de fiscalização e seus documentos conexos que apontam irregularidades nos contratos firmados pela Petrobras para
a construção de plataformas.
Como exemplo, cito que o Tribunal constatou reajuste de preço destinado a compensar a desvalorização da moeda americana perante o real, algo considerado indevido em decorrência de os contratos terem
sido firmados com vedações a esse tipo de reajuste.
Portanto, nós estamos aguardando, desde 2009, esclarecimentos para esta denúncia de que os contratos
foram reajustados de forma incorreta, de forma ilegal,
em prejuízo do País.
Outro requerimento, este de 2011, repete um
requerimento de 2009, de autoria do Senador Arthur
Virgílio Neto, que diz respeito às obras de recuperação
do Palácio do Planalto. A obra teria saído pelo exorbi-
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tante preço de R$2.444 por metro quadrado. Isso é um
absurdo! Aliás, esse valor daria para construir dois Palácios do Planalto. É um absurdo! Isso é inacreditável!
E é mais ainda inacreditável não oferecer respostas a
esses questionamentos. Aliás, a obra não se realizou
com a necessária eficiência e apresentou incorreções
e vazamentos que exigiram novas providências para
que realmente pudesse ser utilizada.
Outro requerimento diz respeito ao ProUni. Nós
constatamos que o programa apresenta desvios. Cobramos do Ministro Fernando Haddad em audiência
pública na Comissão de Educação. Em dois anos, o
Tribunal de Contas constatou que instituições privadas
deveriam devolver ao Governo cerca R$140 milhões,
porque vagas não preenchidas foram pagas pelo Governo. E qual a explicação para o Governo pagar vagas
não preenchidas? E, de outro lado, a constatação de
que as mensalidades pagas pelo Governo são muito
mais caras do que as mensalidades pagas pelos estudantes, normalmente, no setor privado. Superfaturamento até nas mensalidades do ProUni.
Portanto, o que nós estamos indagando com esse
requerimento do Tribunal de Contas é – isso indaguei
do Ministro; o Ministro não conseguiu responder – quais
as providências que o Governo adotou em razão dessas recomendações do Tribunal de Contas. Ou seja,
o Governo, até aquele momento, não havia adotado
nenhuma providência em relação às recomendações
do Tribunal de Contas da União.
Esse requerimento pretende saber do Tribunal de
Contas se, depois daquela audiência, o Ministro Fernando Haddad deu respostas às questões suscitadas
pelo Tribunal de Contas, às denúncias, na verdade,
formuladas pelo Tribunal de Contas, se as recomendações de providências exigidas pelo Tribunal foram
acolhidas pelo Ministro Fernando Haddad.
Vou concluir com o último requerimento, Sr. Presidente, que solicita informações sobre transparência
na Internet. A criação do Siconv, Sistema de Gestão
de Convênios e Contratos de Repasse, visava permitir à sociedade fiscalizar o emprego dos recursos de
transferências voluntárias mediante a transparência na
Internet de todas as despesas executadas. No entanto,
passaram quatro anos, o Governo seguiu liberando recursos sem cobrar o registro das despesas no sistema
por parte dos conveniados.
Portanto, nós estamos solicitando informações
sobre este fato. O objetivo é buscar os esclarecimentos sobre os motivos pelos quais...
(Interrupção do som.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Concluo, Sr. Presidente.
O objetivo desse requerimento é buscar os esclarecimentos sobre os motivos pelos quais o sistema
não funciona, como previsto inicialmente.
Portanto, o Governo anuncia, divulga de forma
espetaculosa, procura faturar politicamente e depois o
sistema não funciona. Transparência não há. Os convênios são celebrados, os recursos são repassados,
e a população não sabe do destino desses recursos.
Não há transparência, não há prestação de contas, não
há informação. Este é o objetivo desse requerimento.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso interesse é
que esses requerimentos sejam votados antes do final do ano.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, solicito de V. Exª a possibilidade
de fazer uso da palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª, então, teria prioridade para falar agora
como Líder do PSB.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
pela Liderança do PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Parlamentares, apenas para fazer
um breve registro sobre a Conferência das Nações
Unidas sobre as mudanças climáticas, COP 17, que
terminou neste domingo.
Temeu-se muito por um fracasso da conferência. Nesse contesto, os resultados refletem algumas
conquistas. Primeiro, porque representou um avanço,
ainda que em termos diplomáticos. Conseguimos fazer
com os países mais poluidores do mundo – Estados
Unidos, Índia e China – se comprometessem, pela
primeira vez, em assinar um novo tratado global, até
2020, com metas compulsórias de corte de emissões
de dióxido de carbono.
E quando digo “conseguimos”, refiro-me, Senador
Wellington Dias, especialmente ao papel do Brasil na
conferência, que foi determinante para essa decisão,
na pessoa no negociador chefe do Brasil, Embaixador
Luiz Alberto Figueiredo. Quero fazer uma menção especial a sua atuação, que também mereceu elogios do
governo britânico e de outros chefes de Estado, pois
foi Figueiredo que encontrou uma solução criativa para
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convencer a Índia, que estava irredutível, a assinar o
acordo de Durban.
Outro avanço, ainda que modesto, de Durban foi
a viabilização do Fundo Verde Climático, criado para
financiar ações de combate às mudanças climáticas
nos países em desenvolvimento.
O Fundo ganhou estrutura com promessas de
recursos de países europeus, como a Alemanha, a
Dinamarca e Grã-Bretanha. É bem verdade que os
avanços pactuados em Durban se refletem mais no
campo simbólico, dos princípios e promessas, do que
no real, principalmente no campo climático. Até mesmo na decisão de prorrogar o Protocolo de Kyoto até
2017, pois terá a participação de menos países, com
a saída de Rússia, Japão e Canadá.
O instrumento fica com valor mais simbólico do
que prático, sem obrigações efetivas aos maiores poluidores do planeta, cobrindo apenas 15% das emissões de carbono.
É claro que esses resultados, que frustraram
grande parte da população mundial que estava com
os olhos voltados para Durban, aumentam as expectativas sobre os resultados da Rio+20, embora essa
conferência não vá tratar, especificamente, de mudanças climáticas, mas de uma economia verde como
instrumento de combate à pobreza no mundo e dos
instrumentos de governança para implementar uma
economia verde.
Quero aqui também destacar outro fato internacional importante que se associa à Conferência de Durban,
que foi a divulgação do relatório da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
no início deste mês. Ao mesmo tempo em que se discutia o acordo mundial sobre mudanças climáticas, a
FAO divulgou documento apontando as dificuldades
do desenvolvimento sustentável, relacionadas principalmente com a agricultura.
De acordo com o relatório, a degradação progressiva e a escassez de recursos – terra e água – põem
em perigo o sistema chave da produção de alimentos
no mundo. Para a FAO, esse é um dos maiores entraves frente a expansão da produção alimentar, que deve
abastecer nove bilhões de pessoas no mundo em 2050.
O relatório fornece, pela primeira vez, uma avaliação global do estado dos recursos dos solos do Planeta: 25% estão degradados. Os problemas apontados
vão das terras americanas às estepes da Ásia Central,
da Austrália à região central dos Estados Unidos, da
Europa Mediterrânea à África, e inclui também a expansão da pecuária e o agronegócio, assim como a
produção de biocombustíveis.

Dezembro de 2011

Aponta sérios riscos de colapso, tanto do ponto de vista da integridade ambiental como da própria
capacidade produtiva. Como disse o próprio Diretor
Geral da FAO, Jacques Diouf, esses problemas geram consequências inaceitáveis em um contexto de
fome e pobreza, e a decisão de corrigir isso deve ser
tomada agora.
É importante ressaltar a diferença da produção de
biocombustíveis no Brasil, que tem crescido, especialmente nas áreas destinadas historicamente à pecuária,
da produção de biocombustíveis nos Estados Unidos,
que produzem biocombustíveis através do milho.
Essas preocupações demonstram que, a partir
de agora e para sempre, agricultura, meio ambiente
e ciência, tecnologia e inovação devem, necessariamente, caminhar juntos.
Quero aqui registrar que, entre as preocupações
que estão colocadas no novo Código Florestal, votado
no plenário do Senado na semana passada, estão as
recuperações das Áreas de Preservação Permanente, que, se efetivadas, vão produzir dois resultados
extremamente positivos: o primeiro deles é a melhoria da qualidade dos rios e, portanto, a preservação
da qualidade e da quantidade de água; o segundo é
o movimento de sequestro de carbono que esse reflorestamento das Áreas de Preservação Permanente
permitirá em todo o País.
Por falar nisso, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar a inscrição nos Anais desta Casa do editorial do
jornal O Estado de S.Paulo de ontem, que se refere
ao novo Código Florestal e que faz uma análise que
reputo equilibrada sobre o novo Código, mostrando os
avanços possíveis que foram atingidos naquele Código, o fato de ser um Código realista e uma série de
melhorias que foram conquistadas pelo Senado em
relação ao texto da Câmara.
Quero aqui também registrar a importância de
instrumentos econômicos previstos no Código que incentivam a preservação. Como o Senado não pode ter
a iniciativa de propor leis que gerem despesas para o
Poder Executivo – isso é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo –, o Senado, no novo projeto de Código
Florestal, apresentou uma série de diretrizes que devem
nortear o Governo no sentido de encaminhar para o
Congresso Nacional uma lei com vários instrumentos
econômicos que incentivem a preservação. Não haverá
ambiente mais propício para o Brasil fazer isso do que
o ano que vem, às vésperas da Conferência Rio+20,
garantindo um crédito diferenciado para as atividades
poupadoras do meio ambiente, para as atividades que
utilizem técnicas modernas que reduzam as emissões,
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que afetem menos o solo, ou seja, que tenham impactos ambientais menores, técnicas essas já desenvolvidas e reconhecidas mundialmente, como a integração
lavoura-pecuária e o plantio direto.
Eu gostaria de destacar que se encontra no final
da tramitação um projeto de lei de minha autoria, o PL
nº 708, de 2007, que estende os incentivos especiais
ao produtor rural que adotar técnicas de integração
lavoura e pecuária. Na semana passada, a Embrapa
lançou a rede de inovação e integração lavoura, pecuária, florestas. Há uma expectativa muito grande dos
pesquisadores envolvidos nisso quanto ao aumento da
produtividade, à redução das emissões, ao sequestro
de carbono e aos benefícios ao meio ambiente advindos dessa tecnologia. Apresentei, ainda como Deputado, esse projeto, que foi aprovado na Câmara, que
foi aprovado no Senado com modificações e que já
se encontra na Câmara, na última Comissão, para ser
apreciado, podendo se transformar em lei. O projeto
está na CCJ e, depois, será encaminhado à sanção da
Presidente. Sem dúvida, será um avanço importante
nesse processo.
Por isso, é fundamental que os países avancem
em suas legislações nacionais, como fez o Brasil ao
aprovar a Política Nacional de Mudanças Climáticas.
Se não avançamos em termos jurídicos globais, que
façamos a nossa parte com a criação e efetivação de
medidas locais. O Brasil, nesse sentido, está fazendo
bem o seu dever de casa, assumindo compromissos
voluntários que devem servir de exemplo ao mundo.
Nossa meta é reduzir as emissões de 36,1% a 38,9%
até 2020, e é bem provável que possamos alcançá-la
bem antes disso. Daríamos um grande exemplo a todo
o mundo e um grande benefício à população brasileira
se ultrapassássemos em muito essas metas voluntárias assumidas pelo Brasil na COP-16.
Nesse contexto, tornam-se ainda mais importantes as notícias veiculadas pelos meios de comunicação
nacional na semana passada, através de informações
do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), de que,
por mais um ano, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de
desmatamento na Amazônia. É claro que não estamos
confortáveis ainda com essa taxa de desmatamento,
queremos reduzi-la de forma muito expressiva e queremos também que o mesmo controle, em tempo real,
que está sendo feito em relação à Amazônia também
seja feito em relação ao cerrado brasileiro. O cerrado
dispõe de uma imensa biodiversidade, que é a caixa
d’água de grande parte deste País, responsável por
70% das águas da Bacia do Paraná, do Tocantins e
do São Francisco. Por isso, é muito importante que
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tenhamos condições de acompanhar todo o processo
de antropização do cerrado, de conversão do cerrado
brasileiro, com o controle do desmatamento do cerrado brasileiro, da mesma forma como é feito na região
amazônica.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Senador Rodrigo Rollemberg, permita-me um aparte?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ouço, com muita alegria, a Senadora Vanessa
Grazziotin, que acaba de chegar de Durban, onde representou o Parlamento brasileiro naquela conferência.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Primeiro, quero cumprimentar V. Exª, Senador Rodrigo.
V. Exª, além de um Senador muito atuante, tem sido
um Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta
Casa extremamente dedicado. Sei que V. Exª não pôde
estar conosco em Durban e, da mesma forma, participar da Globe porque fez questão de estar no plenário
quando da votação do novo Código Florestal. Então,
V. Exª tem dedicado parte importante do seu mandato
na defesa do meio ambiente com inclusão social, que
garanta para as pessoas, sobretudo para aquelas que
vivem no campo, melhoria da qualidade de vida. Quero
dizer que Durban, como muitos dizem, não representou
aquele avanço no enfrentamento imediato do aquecimento global. Entretanto, eu, que pude acompanhar
os últimos dias da conferência, penso que o acordo
final em Durban pode ser destacado, sim, como uma
grande vitória, porque, num determinado momento,
imaginava-se até um vazio e a não prorrogação do
Protocolo de Kyoto, mas, além da prorrogação, conseguimos também um acordo assinado por todos os
países desenvolvidos e em desenvolvimento no sentido
de estabelecer uma segunda etapa do Protocolo de
Kyoto, determinando metas obrigatórias para todas as
nações. Senador, V. Exª fala da redução do desmatamento, e esse é o item nº 1 das razões das emissões
de gases por parte do nosso País. Acredito que o Brasil tem dedicado sua atenção não só para o território
brasileiro, para a Amazônia brasileira. Uma semana
antes do início de Durban, aconteceu na minha cidade
de Manaus um encontro dos Ministros das Relações
Exteriores dos nove países que compõem a Amazônia
Global, e foi firmado o acordo de que o monitoramento
do desmatamento feito pelo Brasil através do Inpe e
do Sipam abrangerá não só o território brasileiro, mas
também os das outras nações que compõem o bioma
Amazônia. A preocupação de V. Exª com a Amazônia
e com o cerrado tem sido muito importante para o Brasil. Graças à atuação de parlamentares como V. Exª,
o Brasil tem conquistado avanços no Executivo e no
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campo da legislação, o que é muito importante. Então,
cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e muito mais
pela atitude e postura que V. Exª tem assumido no
Parlamento brasileiro, no Senado Federal. Parabéns,
Senador Rodrigo!
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Fico muito honrado, Senadora Vanessa, com
suas palavras. Tenho acompanhado sua luta. Tivemos
oportunidade de participar de alguns encontros internacionais em que se discutiu a questão das florestas,
a questão do REDD plus, a implementação de legislações nacionais com a Globe.
Nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, participarei
do lançamento da Cúpula Mundial de Legisladores
junto à Rio+20, em 2012, organizada pela Globe. Espero que possamos trabalhar juntos, como estamos
trabalhando com o Senador Cristovam, que é o Presidente das duas Subcomissões que tratam da questão
da Rio+20 no Senado Federal, para que possamos
conhecer o que os países estão fazendo do ponto de
vista das legislações nacionais e para que possamos
também avançar no nosso País.
Entendo, Senadora Vanessa, que a Conferência
de Durban tem de ser analisada dentro do contexto
histórico e político em que foi realizada, um contexto
de uma crise econômica da maior gravidade, talvez
a maior crise da história do capitalismo. A Europa,
que vinha assumindo uma postura de liderança nessa preocupação com as mudanças climáticas, está
numa situação econômica muito difícil. Até quase o
final, imaginou-se o fracasso total dessa Conferência. Nesse sentido, e apenas nesse sentido, entendo
que houve alguns avanços, ainda que modestos, mas
que apontam para uma mudança de postura especialmente dos países mais desenvolvidos, como os
Estados Unidos e a China. Mas é claro que o fato
de não haver grandes medidas que enfrentem a
questão do aquecimento global de forma imediata
aumenta a responsabilidade dos países, que, individualmente, nos seus âmbitos nacionais, devem
construir legislações, como o Brasil construiu ao
aprovar a sua Política Nacional de Mudanças Climáticas, ao assumir metas voluntárias de redução
das emissões. É claro que isso passa a ter um valor
maior no contexto internacional.
Portanto, eu queria fazer este breve registro, Sr.
Presidente, reiterando que, após a aprovação do novo
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Código Florestal, em que construímos um ambiente de
entendimento entre as Comissões de Meio Ambiente,
Agricultura e Ciência, Tecnologia e Inovação, precisamos construir rapidamente e profundamente a agenda
pós Código Florestal. É preciso que haja o acompanhamento das medidas previstas no Código Florestal, para
que elas sejam efetivamente implementadas, como a
recuperação das Áreas de Preservação Permanente,
a recuperação das áreas de reserva legal nas propriedades acima de quatro módulos fiscais, a implantação do Cadastro Ambiental Rural e a implantação
do Programa de Regularização Ambiental. É preciso
que haja também cobrança para que o Governo envie um projeto ousado, avançado, de vanguarda, com
pagamento de serviços ambientais, com instrumentos
econômicos que incentivem a preservação.
Além disso, é preciso uma agenda mais estratégica do ponto de vista do futuro de longo prazo, para
que se discuta a questão da patente das sementes,
o fato de que as sementes dos principais produtos
alimentícios estão nas mãos de poucas e poderosas
corporações internacionais. O Brasil precisa discutir
isso, precisa discutir sua dependência de insumos
para a agricultura, dos insumos químicos, especialmente do nitrogênio, do fósforo e do potássio. Essa
é uma agenda que, certamente, reúne a agricultura,
o meio ambiente e também a área de ciência, tecnologia e inovação.
Estamos falando de questões estratégicas para o
País do ponto de vista da segurança alimentar do País,
do ponto de vista econômico, porque gastamos hoje
bilhões de reais anualmente na importação de insumos
agrícolas, na importação de sementes, no pagamento
de royalties para as patentes dessas sementes. Essa
questão precisa ser enfrentada conjuntamente. Daí a
importância de que as áreas da agricultura, do meio
ambiente e da ciência, tecnologia e inovação estejam
permanentemente unidas numa agenda de interesse
nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Agora, com a palavra...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Se V. Exª
me permite, eu gostaria apenas de fazer um registro
que considero fundamental.
Logo mais, às 18h – agora são 16h44 –, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, teremos a abertura
da 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Uma conferência que será dirigida pela Ministra titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres,
Ministra Iriny Lopes, e que contará com a Presidenta
da República, Dilma Rousseff.
Então, isso, para nós, mulheres, mas para os
homens e para o País como um todo, é muito importante, porque a busca da equidade de gênero, da
igualdade de gênero é uma parte intrínseca da luta
pela democracia.
Então, quero saudar a Ministra Iriny Lopes, a
Presidenta Dilma Rousseff, as delegações de todos
os Estados brasileiros, que estão chegando hoje a
Brasília, e do meu querido Estado do Amazonas, de
onde virão mais de 60 mulheres para participar dessa importante conferência dos direitos e das políticas
para as mulheres.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senadora Vanessa.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
como orador inscrito.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal
O Estado de S.Paulo de hoje mostra que, contrariando o discurso oficial de que seriam preservados neste
ano de contenção fiscal, os investimentos do Governo
Federal encolheram R$16 bilhões de janeiro a novembro de 2011, ante igual período de 2010. A queda foi
registrada nos projetos realizados diretamente pelos
Ministérios e pelas estatais.
A proporção dos investimentos em relação ao
Produto Interno Bruto é um indicador fundamental
para se estimarem as perspectivas de crescimento. O
aumento do produto depende do investimento. Mesmo a manutenção do nível de produção depende do
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investimento em nível alto o suficiente para evitar as
consequências da obsolescência.
Falta de investimento constitui um fator de desequilíbrio relevante. Investimentos aquém do necessário
podem gerar aumento de importação, com consequente
transferência ao exterior de emprego e renda. Podem
também gerar inflação, caso o fornecimento externo
esteja em algum nível comprometido.
Os investimentos no País, mesmo considerando a
perspectiva de entrada de cerca de US$60 bilhões em
2011 e os esforços do Governo por meio do PAC, são
comparativamente modestos. A China, por exemplo,
mantém seu nível de investimentos na faixa de 40%
do seu produto interno.
No Brasil, a taxa de investimento sobre o produto nacional deve ficar entre 19% e 21% neste ano, de
acordo com o Ministério da Fazenda. No entanto, estudos da Fundação Getúlio Vargas registram expectativa
de investimento sobre o PIB mais baixa, da ordem de
18% para 2011.
O estudo da fundação revelou que, no período
de julho a setembro último, as 234 empresas privadas
pesquisadas acumularam investimentos da ordem de
R$28 bilhões, valor compatível com as projeções de
crescimento do PIB.
As empresas estatais federais, entretanto, têm
execução orçamentária preocupante. De acordo com
dados do Ministério do Planejamento, do total de investimentos programados para 2011, da ordem de R$108
bilhões, apenas 57,6% foram realizados até outubro
último. O quadro reflete a situação dos investimentos
das empresas da área de energia, essenciais para o
crescimento econômico. O grupo Petrobras conseguiu
realizar 61,1% dos investimentos previstos. O Grupo
Eletrobras, 45,8%. Chama a atenção também a baixa
execução da Finep, da ordem de 10,3%, instituição
que tem papel importante no financiamento de inovação produtiva no País.
O desempenho, em termos de execução orçamentária, dos 675 projetos e atividades das empresas
estatais federais corrobora a necessidade de se rever
decisões e processos referentes aos investimentos:
138 dessas iniciativas, ou 20% do total, não tiveram
qualquer execução até outubro; 380 dos projetos e atividades tiveram execução de menos de 60%.
Sr. Presidente, as dificuldades na execução orçamentária dos programas de investimentos das empresas estatais têm realmente contribuído para o resultado do superávit primário. Esse superávit sacrificou
os investimentos das estatais. Apenas em outubro, o
superávit primário consolidado da União, dos Estados
e dos Municípios atingiu cerca de R$14 bilhões. No
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acumulado do ano, são R$118 bilhões de superávit
primário, o equivalente a 93% da meta de cerca de
R$127,9 bilhões para 2011. Este superávit foi obtido
por meio de um grande corte na área de investimento
e foi anulado pelas despesas de juros, que atingiram
R$198 bilhões até outubro, provocando um déficit nominal de R$79 bilhões.
Manifesto, pois, Sr. Presidente, a minha preocupação com as consequências da não consecução das
metas de investimento do Governo Federal, principalmente das estatais.
O Brasil precisa investir em sua produção, sob
pena de, por não ter produto suficiente para suprir
uma demanda doméstica, vir a exportar empregos e
rendas por meio da importação, ou conviver com taxas de importação que penalizem, sobretudo, todos
os brasileiros.
Sr. Presidente, o Brasil precisa ter uma política
de investimento, uma meta de investimento, porque,
sem investimento, o País não poderá atingir as metas
de crescimento que precisa para manter um nível compatível de geração de renda e de emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Dornelles.
Agora, com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não
faz muito, fui um daqueles que aqui registrei minha solidariedade e apoio à ideia da faxina que a Presidenta
Dilma estava realizando.
Ultimamente, eu próprio já não estou dando esse
voto tão grande de confiança. Começo a ter minhas
dúvidas se aquela faxina, de fato, é uma tarefa de mudança da maneira de fazer governo ou apenas reações
ao que a mídia divulga com denúncias.
Da mesma maneira, Senador Ferraço, fiz aqui, no
começo do ano, um discurso muito enfático de apoio
à Presidenta Dilma no que se referia à sua luta contra
a miséria no Brasil. Lembro dizer que o simples fato
de ela ter adotado como lema “Um país rico é um país
sem pobreza” já era uma grande contribuição do seu
Governo, e continuo achando. Eu creio que a consciência brasileira, se for penetrada da ideia de que país
rico é país sem pobreza, já tivemos uma revolução no
nível da cultura.
Da mesma maneira, fiz aqui um grande elogio
quando foi lançado o programa da Presidenta de enfrentamento da pobreza, através do programa Brasil
Sem Miséria. Mas quando a gente analisa os dados
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dos gastos públicos no Brasil ao longo deste ano, não
só aquele divulgado pelo Correio Braziliense, creio
que ontem, mas também quando a gente penetra no
Siafi, o sistema das contas do Governo, e vê o quanto
foi gasto em cada um dos aspectos, a gente percebe
que a campanha para construir um Brasil sem miséria
não está sendo feita com o rigor que deveria.
Se olharmos os números, vamos perceber que
menos de 1% foi aplicado dos cerca de R$205,6 milhões abertos como créditos especiais e destinados a
cinco programas do Brasil Sem Miséria.
Eu vou repetir, porque é um dado tão chocante
que, se não repetir, pode parecer que foi um equívoco,
um erro na gravação, um erro na minha fala, um erro
na taquigrafia. Eu disse 1%; 1% de R$205 milhões. É
pouquíssimo R$205 milhões. Um país que está gastando mais de R$50 bilhões para a Copa, outros R$50
bilhões para Belo Monte, outros R$50 bilhões para um
trem-bala, gastar R$206 milhões é ridículo! Mesmo
assim, desses R$206 milhões, o que foi gasto é quase, quase nada.
É verdade, devo dizer, que o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome diz que os
recursos estão, em grande parte, empenhados e não
foram gastos ainda. Vamos esperar até o fim de dezembro para ver isso. Vamos esperar o começo de janeiro
para ver o que é que será gasto. Mas é chocante que,
faltando duas semanas, praticamente, para terminar
o ano, apenas 1% tenha sido gasto.
Há possíveis problemas de execução, é verdade.
Mas por que não superar esses problemas de execução? Esses problemas de execução a gente não pode
jogar na conta da natureza. É culpa do Governo, que
tem esse sistema burocrático.
É importante que essas medidas do Brasil Sem
Miséria sejam implementadas, pois é consenso que
somente transferência de renda não resolve o problema de erradicação da pobreza extrema. Somente ampliar o Bolsa Família não resolve. Por isso, o Governo
Federal lançou cinco ações complementares: a iniciativa de orientação profissional; o fomento a atividades
produtivas rurais; assistência técnica a trabalhadores;
obras e equipamentos para oferta de água; pagamento
da Bolsa Verde, que é um programa que tem origem
na concepção desenvolvida lá atrás, da Bolsa Escola,
que se transformou em Bolsa Família, que criou uma
série de outros programas cuja base é chamada de
Transferência Condicionada de Renda. Uma invenção
aqui do Distrito Federal. Uma invenção do governo do
Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, que foi
se espalhando pelo Brasil e por outros países, onde
a gente olha e tem influência da Unesco, da Unicef,
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do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Desses cinco programas, é provável que somente este último, Bolsa Verde, tenha efetivo desembolso
no ano de 2011.
Esses R$300,00 destinados a famílias em situação de extrema pobreza, quando elas, as famílias,
contribuem para a conservação ambiental, têm o foco
principal nos trabalhadores rurais que vivem em assentamentos. Para eles, foram gastos, até agora, um
pouco mais de R$1 milhão para 3.577 benefícios. Pode
ter sido aquele que teve o melhor desempenho, proporcionalmente, mas é muito pequeno ainda. Ainda é
insignificante um programa desse tipo, dentro da ideia
de querermos dizer que o Brasil caminha para ser um
país sem miséria.
O maior montante desses programas é de R$161
milhões, que foram direcionados ao programa para
implementação de obras e equipamentos de oferta
de água. Se a gente olha os outros cinco programas
– Água para Todos, Brasil Sorridente, Mulheres Mil,
Qualificação e Emprego, Pronatec –, a gente vê que
a proporção gasta é muito abaixo do que deveria ser.
O acesso à alimentação, que é o que teve maior percentagem de gasto, só conseguiu gastar até agora,
no fim do ano, 54%.
Creio que a gente pode dizer que, grosso modo, o
feito mais expressivo do programa Brasil Sem Miséria
até agora foi a ampliação de pessoas atendidas pelo
Bolsa Família, a inclusão de 1,3 milhão de crianças no
Bolsa Família. Além disso, nos primeiro cinco meses
do plano, 180 mil famílias novas passaram a receber
o benefício. Contudo, as três medidas anunciadas em
setembro de 2011, referentes a mudanças pontuais,
a pequenas mudanças no programa Bolsa Família,
mantêm a formatação original do sentido de não prover portas efetivas de saída. Mesmo essa ampliação,
que é positiva, que trouxe um custo adicional de R800
milhões, não satisfaz aqueles que querem ver, de fato,
um Brasil sem miséria. Essa transferência de renda
pode até conseguir um Brasil sem fome, como o Presidente Lula já defendia, mas sem miséria exige algo
mais. Até porque a ideia de sem miséria exige uma
porta de saída em que a pessoa não fique na miséria,
dependendo. A miséria sob esmola continua miséria.
A pessoa só sai da miséria para outro estado quando
ela não precisa mais da esmola. O estado de viver em
esmola é um estado de miséria. O programa, portanto,
que se diz Brasil Sem Miséria deve trabalhar para que,
neste País, ninguém precise receber transferência de
renda para comer, salvo os velhos, que pagaram para
isso antes, durante o trabalho, salvo os portadores de
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deficiência, que não têm condições de encontrar, por
si próprios, uma porta de saída. Os outros exigem uma
porta de saída.
Um Brasil sem miséria é um Brasil sem necessidade de Bolsa Família. Veja o que estou dizendo: um
Brasil sem miséria é um Brasil sem necessidade de
Bolsa Família. Nós somos um país em que hoje comemoramos o aumento do número de bolsas famílias.
De fato, pode-se comemorar, quando se compara com
o estado dessas que não recebem a Bolsa Família.
Mas, Senador Wellington, a grande comemoração
era reduzir o número de famílias com Bolsa Família,
porque não precisassem mais. Enquanto precisarem,
temos que manter, mas não comemorando, apenas
dizendo “Nós aumentamos o número de pessoas com
Bolsa Família, cumprindo uma obrigação de solidariedade com essas famílias”; não com uma posição política
de superação dos problemas que essas famílias vivem.
Na campanha de 2006, de que participei, na candidatura para Presidente, creio que fui o único candidato que teve a ousadia de dizer que o programa correto
era ir transformando o Bolsa Família em programas
sociais que prescindissem, que eliminassem, em algum tempo, a necessidade do Bolsa Família. E falei
com a autoridade do primeiro que criou um programa
de transferência de renda condicionada neste País.
Eu dizia que a Bolsa Família, Senador Wellington,
deveria ser transformado em três programas. Para um
deles, poderíamos manter o nome de Bolsa Família,
dirigido exclusivamente a famílias em que ninguém tivesse condições de trabalhar; a famílias que não têm
como trabalhar por portarem deficiências físicas ou
outro tipo de deficiências, seja a própria pessoa, seja
a mãe que cuida da portadora de deficiência. Aí não
há outro jeito: é transferência de renda. Aí não há outro jeito, não se tem de pensar em porta de saída, a
não ser em alguns casos, mas, na maioria não haverá
porta de saída. Os velhos que não pagaram previdência, esses têm de continuar recebendo, se possível,
aumentando-se até o valor.
Agora, há dois outros grupos que não deveriam
ser do Bolsa Família: o grupo daqueles que podem trabalhar, da família que tem alguém que pode trabalhar.
Para esses, o que eu defendia, então, era a ideia de
um programa de emprego social. Você contrata essas
pessoas. Uma pessoa da família, pelo menos, vai ter
um emprego, com uma atividade. Não vai receber uma
transferência de renda. Vai ter uma atividade. Você pode
contratar pessoas para pintarem a própria casa, pessoas para um programa de água e esgoto em seu bairro,
pessoas que são contratadas para limparem as ruas.
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Eu fiz isso no meu governo aqui, Senador Wellington. Contratei 120 desempregados, ensinamos a eles
como viver da reciclagem do lixo, financiamos uma
carroça de cavalo para cada um e pagávamos salário
mínimo. Não era bolsa, era emprego. Em vez de contratar grandes caminhões, empresas que não empregam e que nem entram nas ruas pequenas, contratamos desempregados. Isso é emprego, emprego social.
Para as famílias que têm esse emprego, não
precisa de Bolsa Família. Então, se tivermos o Bolsa
Família para quem, de fato, não tem como trabalhar;
a bolsa emprego, que eu não chamaria de bolsa, o
salário emprego social – SES, para cada família dessa situação de miséria, uma pessoa ter um emprego.
Terceiro, a volta do Bolsa Escola. Aí vocês podem
dizer: “Mas esse é o mesmo do Bolsa Família!”. Não. O
Bolsa Escola é uma bolsa para estudar. Para estudar,
é preciso, primeiro, não faltar aula, senão não recebe;
segundo, é preciso que a escola seja escola. Escola
no sentido de formar a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, para que ele saia da pobreza e não
precise mais de bolsa para a família que essa criança
vai constituir quando adulta. Aí temos um programa
de Brasil sem miséria. Aí temos um programa onde a
transferência de renda é algo muito mais transformador do que apenas assistencial.
Isto eu gostaria de ver a Presidenta Dilma tomando a iniciativa: um programa que venha carregado da
dignidade do uso da força de trabalho das pessoas
que estão desempregadas, que venha trazendo dentro
dele, do programa, a porta de saída.
Eu queria até dizer que o Marrocos começou agora um programa tipo o Bolsa Escola. E o nome que eles
escolheram lá, um nome árabe, não me lembro agora,
um nome muito simples aliás, parecido até com a praça
Tahrir, no Cairo, quer dizer, em árabe, porta de saída,
quer dizer facilitador. É isso que quer dizer. Porta de
saída no sentido de facilidade. Isso que tem que ser.
Mas tem de ser junto com a educação, tem de
ser junto com uma revolução na educação do ensino
fundamental.
Creio que a avaliação deste primeiro ano da
campanha Brasil Sem Miséria permite a reflexão no
sentido de que nós estamos no caminho da generosidade – e temos de tirar o chapéu e reconhecer que
o Brasil avançou desde que Fernando Henrique criou
o Bolsa Escola, Lula o ampliou e a Presidente Dilma
a vem mantendo. Do ponto de vista da generosidade,
nós estamos avançando. No entanto, do ponto de vista
da transformação social, não estamos avançando, porque a transferência de renda mantém a pessoa viva,
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comendo – e isso já é muito num país que tinha fome
até pouco tempo atrás –, mas não a tira da miséria.
Precisamos avançar, Sr. Presidente, precisamos
avançar de programas que mantêm as pessoas para
um programa que permita às pessoas ascenderem
socialmente. Nós não estamos permitindo a ascensão;
nós estamos dando a mão para que a pessoa não se
afogue, e isso é fundamental para quem está na água,
mas é preciso mais do que dar a mão para que a pessoa saia da água: é preciso tirá-la da água, e isso é
muito mais do que a gente vem fazendo.
Eu quero, antes de concluir, Senador Diniz, passar a palavra ao Senador Wellington, que me honra
com o seu aparte.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Será
um prazer. Quero, primeiro, parabenizar a batalha, a
luta que V. Exª sempre trava em torno da educação.
Tenho plena convicção de seus propósitos e tenho
aprendido muito com V. Exª ao longo de minha vida,
acompanhando seu trabalho ainda na UnB, depois, na
prática, no Governo do Distrito Federal e no mandato
aqui no Senado. Queria apenas dar dois depoimentos. Estive recentemente no Município de Picos, no
Piauí, num evento no qual estava sendo trabalhada
a organização de uma operação que vai nessa segunda linha que V. Exª coloca dentro do Brasil sem
Miséria. Foram selecionadas 1.770 famílias, se minha
memória não falha, com o objetivo de, em três anos,
testar, comprovar o conceito de sair da miséria, sair
da pobreza. Está presente lá a universidade federal,
um instituto federal, órgãos municipais e estaduais. E
há uma participação social exatamente nessa linha. Lá
na região, estão pegando famílias com afinidade nessa área da construção civil, dentro de linhas, como V.
Exª coloca, como a piscicultura, a apicultura e outros
programas que não me vêm à memória agora. O objetivo é viabilizar a renda pelo trabalho. Aí eu tenho uma
discordância em relação às equipes que normalmente
vão, porque, dentro dessa preocupação, acontece de
serem escolhidas aquelas mais frágeis. Não. Têm que
se escolher aquelas com mais aptidão dentre as que
estão no programa. Eu defendo, inclusive, um processo
de seleção, em que as pessoas se candidatem e haja
uma forma de seleção. Se não pode atender a todas,
então que atenda as com maior possibilidade. E, noutro
dia, eu me lembrei muito de V. Exª. O MEC criou um
programa, ou seja, no complemento ao programa de
transporte escolar, tem-se a linha de transporte, mas
em alguns lugares não dá para passar ônibus, não
dá para passar van. Então, às vezes o aluno tem que
andar um quilômetro ou dois, da sua residência até a
estrada onde vai pegar o carro que vai transportá-lo
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para a escola. Está sendo experimentado o programa
com a bicicleta. E lembrei-me da ideia de V. Exª, da
poupança. Inclusive estou sugerindo que o aluno que
completar o ensino fundamental ganhe a bicicleta. Ela
fica para ele. A bicicleta deixa de ser pública e passa
a ser doada, como um prêmio. No ensino médio, vira
um prêmio. Essa sua ideia da premiação, inclusive na
alfabetização, é sensacional. Às vezes não sabemos,
mas comprar a carta de quem se alfabetizou é um negócio espetacular. E encerro citando uma frase de uma
carta dessas, que foi dirigida, na época, ao Presidente
Lula. Uma mulher que se alfabetizou com cem anos de
idade disse: “eu era cega e não sabia; foi pelas letras
que passei a enxergar”. Ouvirmos uma frase dessas
de alguém que está se alfabetizando, percebemos que
já valeu todo o esforço e o programa. Parabéns! Quero aqui ressaltar o quanto é importante o que V. Exª
faz pelo Distrito Federal e pelo Brasil. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador.
Peço, Senador Diniz, dois minutinhos mais para
mostrar qual é a concepção por trás de tudo isso, Senador Wellington, qual é a filosofia por trás de tudo
isso. É a ideia de que tiramos as pessoas da pobreza
empregando-as para que elas tenham aquilo que precisam para sair da pobreza. Venho chamando isso, já
há muitos anos, de keynesianismo social e produtivo.
Em vez de dar a renda, você compra o trabalho da
pessoa para que ela saia da pobreza ao produzir o
que ela precisa para sair...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O projeto de que o Senador Wellington falou,
e tenho muito orgulho de tê-lo executado no meu governo, não foi ideia minha. Foi ideia de um motorista
de táxi chamado Argemiro, militante do Partido dos
Trabalhadores, que uma vez me disse: “Se você paga
à mãe para que a criança vá para a escola, por que
não paga ao analfabeto para que ele estude?” Como
os analfabetos são inteligentes, se a gente pagar todo
mês, eles nunca vão dizer que aprenderam a ler. Então, dissemos que iríamos comprar a primeira carta
que ele escrevesse em sala de aula. Alguns disseram:
“Vai haver alfabetizado fazendo o curso só para pegar
o dinheiro.” Eu disse que não poderia pegar o dinheiro
antes de, pelo menos, três meses de aula sem faltar.
Se algum alfabetizado aguentar três meses de aula
de alfabetização para pegar R$100,00, merece pela
paciência.
Esse foi um programa belíssimo. Adotei fazer isso
com recursos privados. Nesta semana, no dia 16, vou
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entregar um cheque de R$100,00 a cada uma de quinze pessoas que aprenderam a ler, em um programa
que eu e algumas pessoas mantemos privadamente,
aqui, no Distrito Federal, onde não deveria mais haver
analfabetos adultos.
Esse é um programa que representa bem a filosofia. Qual é a filosofia? Pega-se uma pessoa analfabeta e paga-se para que ela aprenda a ler. Ao aprender
a ler, já saiu um pedacinho da pobreza. Não saiu da
pobreza, mas subiu um degrau para sair da pobreza.
Você pode contratar os jovens deste País para
erradicar o analfabetismo. Tem que acabar com essa
ideia de que só pode ser alfabetizador quem tiver o
diploma de doutor em alfabetização. Quantos jovens
desempregados temos neste País que sabem ler, que
estão no segundo grau, alguns já concluíram, e que,
com algumas semanas de formação, como fazia Paulo Freire, em Recife, quando eu era jovem, podem ser
preparados para serem alfabetizadores? Você emprega o jovem e erradica a pobreza no que se refere ao
analfabetismo.
Isso é possível, só exige uma concepção nova,
uma concepção mais sofisticada do que a pura e simples transferência de renda como a gente vem usando
no Brasil. Não podemos parar essa transferência de
renda porque é como um balão de oxigênio, mas não
podemos nos contentar apenas em manter as pessoas
pobres no balão de oxigênio do Bolsa Família. Precisamos dar saúde para que possam caminhar com suas
próprias pernas. Isso é possível.
Aproveito este momento de quase um ano do
Programa Brasil Sem Miséria, cuja avaliação será divulgada no dia 16, para dizer que devemos avançar
não aumentando apenas o número, mas mudando a
concepção de como o Brasil pode enfrentar, de fato,
o problema da miséria e se transformar em um país
sem miséria.
Era isso, Sr. Presidente, que tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cristovam.
Agora, com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, os que nos
acompanham pelo Brasil e, de forma especial, no meu
querido Piauí, na última sexta-feira, no último final de
semana, tivemos, aqui, no Distrito Federal, a realização da Conferência Nacional da Juventude, um evento
que reuniu jovens do Brasil inteiro como protagonistas
de seu destino. Muitos do meu Estado aqui estiveram.
Hoje, vamos ter a Conferência Nacional das Mulheres, mulheres do Brasil inteiro, também do Piauí.
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Hoje eu vinha de Teresina para cá e várias mulheres
já chegavam ao Distrito Federal para participar deste
importante evento. Vinham lá da cidade de Picos, de
Teresina, enfim, de tantas cidades do meu Estado.
Então, queria hoje, apenas para registrar, dentro
do que o Senador Cristovam dizia há pouco, que estive visitando o Município de São Francisco do Piauí,
estive em Oeiras e vi uma importante obra, uma estrada que liga o vale do Piauí ao vale do Fidalgo, em
direção a São José do Peixe, onde foi feita uma ponte.
O Governador deve inaugurar agora em janeiro. Tive
oportunidade de ver um conjunto de obras, junto com
o Prefeito, Dr. Francisco, que é do meu Partido, e todas
as lideranças, obras de habitação de calçamento, enfim, e esse programa que achei interessantíssimo das
bicicletas como complemento na área do transporte
escolar do Ministério da Educação. Aliás, defendo e
considero da maior importância esse projeto.
Mas, veja, o que me traz, como disse, é exatamente a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres, que se inicia hoje, às 18h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, aqui no Distrito Federal.
A solenidade será prestigiada pela presidenta
Dilma Rousseff e pela ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Iriny Lopes; a ex-presidenta do
Chile e diretora executiva da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, que confirmou participação no encontro.
O foco central do evento é a autonomia econômica
e pessoal das mulheres, que tem tudo a ver com essa
fala, com esse debate que fazíamos aqui, há pouco,
com o Senador Cristovam.
Cerca de 3 mil pessoas – claro, a maior parte
mulheres – deve participar deste evento, que vai até
5ª feira, no próximo dia 15. Portanto, serão quatro dias
de intensos debates e elaboração de políticas voltadas
para mulheres de todo o Brasil. Ao fim da Conferência,
a Secretaria de Políticas para as Mulheres espera avaliar e definir prioridades dentro do II Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, que foi elaborado em 2007.
Ao citar isso, devo lembrar aqui que, já no século
XVIII, os socialistas diziam que, para medir o grau real
de progresso de uma sociedade, era necessário verificar as condições de vida das mulheres. Daí por que o
Partido dos Trabalhadores apoiou as ações corajosas,
as conquistas e as organizações, principalmente – não
posso deixar de dizer – do Governo do Presidente Lula,
e que continuam agora, de forma corajosa também,
no Governo da Presidente Dilma, na promoção dos
direitos das mulheres brasileiras.
Eleger uma mulher Presidente, com a história
de vida e de luta da companheira Presidenta Dilma,
significou uma virada histórica e cultural num país
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ainda marcado por preconceitos, por discriminações,
por racismo e pela hegemonização – é bom dizer –
do machismo.
De fato, embora as mulheres sejam mais da metade da população brasileira, a sua participação no
Congresso Nacional não chega a 10%. Avançamos,
sim, mas vejam que as mulheres têm escolaridade superior à dos homens, mas recebem menores salários.
A cada 24 segundos, uma mulher é vítima de agressão
no Brasil. Para as mulheres negras e índias, a soma
da discriminação de gênero, raça e classe social, revela que estas são submetidas ainda a trabalhos domésticos precários, à baixa remuneração, em muitos
lugares, à violência, ao abuso sexual e ao abandono
que as obriga a assumirem o sustento de suas famílias.
Então, não posso deixar de dizer da importância
desse evento.
E aqui fazendo uma homenagem a todas as
mulheres do Brasil, do meu Piauí, que lutam – eu sei
– e que, ao longo dos anos, vêm apresentando suas
conquistas.
Este ano, ainda, quando eu fazia um pronunciamento em homenagem às mulheres, citava inúmeras
mulheres do meu Partido, como a ex-Deputada Francisca Trindade, que faleceu ainda muito jovem; a Deputada
Rejane e a Deputada Flora Izabel; as Parlamentares
do meu Estado na Assembléia; a Deputada Iracema,
aqui na Câmara Federal; as mulheres do campo. Aqui
sempre destaco as agricultoras, aquelas que muitas
vezes o marido vai em cima do animal, para a roça; e
ela vai a pé, muitas vezes carregando os apetrechos.
Ou seja, quero lembrar de todo esse esforço nacional
no sentido de recuperar o tempo perdido. Não tenho
dúvida de que realmente é preciso essa forte mobilização, como a Marcha das Margaridas e um conjunto
de outras ações.
Aqui presente, eu registro também uma homenagem a todas as mulheres do Senado Federal e a
todas as mulheres brasileiras, em nome daquelas que
aqui atuam e me apóiam mais diretamente: Isabela,
que está presente, chefe de gabinete; Neblina, também
como jornalista; Regina; Sâmia; Ana Maria; Socorro;
Tânia; Rosana; Elen; Milka; D.Tetê; Leide; Felícia; Cléia;
Lucíola; D. Maria. Enfim, todas essas mulheres que se
dedicam, e de forma competente.
Acho que qualquer um, no Brasil, reconhece a
importância e o destaque das mulheres. Ainda agora tivemos as primeiras mulheres no Judiciário, em algumas
regiões no meu Estado, com as primeiras desembargadoras, juízas; as primeiras mulheres destacando-se
no comando da Defensoria Pública, nas procuradorias.
Mas também há as mulheres empresárias, empreen-
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dedoras, mulheres que em todos os campos da atividade se destacam.
Eu quero aqui colocar o meu mandato à disposição de todas essas lutas. Tenho certeza de que o Brasil
ainda tem uma longa caminhada pela frente e quero
estar junto, presente, daqui a pouco participando da
Conferência e buscando contribuir, é claro, tanto no
Parlamento quanto na cobrança ao Executivo municipal e estadual nessa direção
Durante o meu mandato, tivemos oportunidade
de ter uma presença forte das mulheres em várias
pastas, em diferentes áreas do meu Governo. Fizemos
a implantação de uma política estadual voltada para
as mulheres, com bons resultados. Mas, repito, ainda
temos uma longa caminhada pela frente.
E, é claro, com muito amor, com muita dedicação.
Que Deus abençoe todas as mulheres do Brasil.
Era isso, Sr. Presidente, que tinha a trazer neste
final tarde desta sessão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Wellington.
E agora com a palavra o Senador Lauro Antonio.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho hoje
à tribuna desta Casa para falar de uma das votações
mais importantes que aconteceram aqui, na semana
passada. Falo da aprovação, em primeiro turno, da
Desvinculação de Receita da União (DRU), até 2015.
Realmente, um exemplo de maturidade do Senado
Federal.
A DRU é um importante instrumento de equilíbrio fiscal, um mecanismo fundamental para o País,
imprescindível para dar flexibilidade para alocação
de recursos públicos, sem afetar as transferências
constitucionais para os Estados e Municípios, uma
vez que a desvinculação é feita após os cálculos das
transferências. Além disso, permite que recursos que
não seriam efetivamente gastos passem a ser remanejados, muitas vezes, para áreas prioritárias para
a população.
Com a DRU, como se sabe, o Governo Federal
terá mais liberdade para investir pouco mais de R$62
bilhões, que correspondem a 20% do valor arrecadado
com impostos, contribuições sociais e de intervenção
no domínio econômico, excluindo as contribuições
previdenciárias.
Vejo, portanto, a Desvinculação de Receita da
União (DRU) como um instrumento benéfico para estimular o desenvolvimento nacional e acredito neste
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mecanismo também, como disse o nosso Presidente do
Senado, José Sarney, como uma “vacina contra a crise”.
É preciso, então, reafirmar que a DRU não trata de
um cheque em branco ao Governo, como também não
é um incentivo à gastança desenfreada do Executivo.
Por isso, acredito que, nas próximas sessões,
onde ela será colocada em discussão, teremos debates
bastante proveitosos e que, no segundo turno de votação, a exemplo do primeiro, a DRU terá sua aprovação
ratificada pelo Plenário desta Casa, de onde, mais uma
vez, daremos demonstração de apoio e confiança ao
Governo da Presidenta Dilma Rousseff.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Lauro Antonio.
Não havendo mais oradores inscritos...
Senador Paulo Paim com a palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Eu quero apenas – recebi há pouco tempo – que
fique registrado nos Anais da Casa, de forma sucinta, item por item, o trabalho da Comissão de Direitos
Humanos neste primeiro ano.
Foram, Sr. Presidente, pouco mais de 100 reuniões realizadas, de março até esta semana, em que
foram apreciados 117 projetos, 84 audiências públicas,
destacando que em cada audiência pública o debate
foi centrado em questões de interesse da área social,
como o autista e, na sua amplitude, as pessoas com
deficiência, a educação, o bullying e a violência contra
os professores, a paz na escola, o trabalho escravo,
a jornada de trabalho nas mais variadas áreas – comerciário, motorista, trabalhadores em geral –; debatemos a questão dos direitos humanos, a situação dos
aposentados, a situação do Aerus e uma questão que
nos prendeu por um tempo importante, que foi a da
orientação sexual e a decisão de cada um quanto a
isso, e a questão da discriminação religiosa.
Enfim, Sr. Presidente, não vou relatar aqui cada
um dos itens, até porque já comentei da tribuna. Quero apenas que considere na íntegra um cronograma
muito fácil de entender e que vai ficar nos Anais da
Casa a partir da sua publicação, o que, tenho certeza,
será assegurado por V. Exª.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53493

53494 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53495

53496 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 13 53497

53498 Terça-feira 13

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2011

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido, nos termos do Regimento.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente desta sessão,
Senador Anibal Diniz.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
Senador Paim, é com grande expectativa que, amanhã,
terça-feira, se Deus quiser, teremos a oportunidade de,
neste plenário, relatar uma proposta que tem sido alvo
de intenso debate, de intensa negociação entre todos
os setores que estão envolvidos com o transporte em
nosso País. Amanhã, relataremos o projeto que, finalmente, regulamenta a profissão do motorista, que está
pautado em nossa Ordem do Dia.
Esse profissional, esse trabalhador, enfrentando
todo e qualquer tipo de adversidade, cruza o nosso
País de ponta a ponta, contribuindo com o desenvolvimento. Para mim, tem sido uma alegria, na companhia
do Senador Paim, buscar a convergência em torno
desse entendimento, por ser uma luta antiga. Finalmente, amanhã, teremos a oportunidade de relatar
esse projeto, se Deus quiser, com o apoio do amplo
conjunto dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras,
até pelo exemplo do entendimento que conseguimos
construir, reunindo a classe trabalhadora, reunindo
os empreendedores, definindo regras, definindo responsabilidades, para que essa profissão pudesse, de
fato, continuar contribuindo com o desenvolvimento
do nosso País.
Amanhã, se Deus quiser, colocaremos um fecho
nesse processo, nesse debate que fizemos ao longo
de 2011, que contou com a intensa participação dos
trabalhadores e também com a intensa participação
dos empresários. Foi com alvo nesse entendimento
que conseguimos convergir para um texto que contemplasse o conjunto dos segmentos envolvidos no
arranjo do transporte.
Ouço, com prazer, o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Ricardo Ferraço, não há como não lhe fazer um aparte. V. Exª é Relator dessa importante matéria e lembra
bem que, há mais de 40 anos, há um movimento no
Congresso Nacional para regulamentar essa profissão,
e nunca se construía o entendimento. Quero cumprimentar V. Exª, que, num primeiro momento, disse o
seguinte: “Conversem empresários e trabalhadores.
Sou parceiro. Se depender de mim, farei os ajustes
necessários para que essa profissão seja regulamentada”. Graças a essa autonomia que V. Exª deu para
empresários e trabalhadores, foi construída uma peça,
uma minuta. Depois, no diálogo com V. Exª, com sua
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contribuição, chegou-se a um grande entendimento.
Esse é um grande passo para aquilo que chamamos
de pacto pela vida. A partir do momento em que se
assegura um arcabouço jurídico para o setor e em
que se faz com que todos assumam responsabilidades, consequentemente todos ganham. Ganha o trabalhador, ganha o empregador e ganha a população
em geral, porque essa vai ser uma forma de inibir, de
coibir, de evitar acidentes no trânsito. Por isso, eu não
podia deixar de fazer este aparte. Eu participei desse
processo junto com V. Exª, com muito orgulho, e pude
conhecê-lo mais. Eu conhecia antes V. Exª, é claro,
por nome. Eu já estava aqui há um período, e V. Exª
chegou há pouco tempo ao Senado. No convívio com
V. Exª, aprendi a respeitá-lo. Graças à sabedoria de
V. Exª, essa profissão tão importante para o País poderá ser regulamentada no Senado ainda este ano.
Parabéns a V. Exª!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Foi na companhia de V. Exª que conseguimos fazer
com que as partes se sentassem em torno de uma
mesa e construíssem esse entendimento.
É esse mesmo método que me leva, com muito
otimismo, a fazer uma afirmação: além de buscar a
regulamentação da profissão do trabalhador motorista, estamos dando passos largos para que, em 2012,
possamos também regulamentar uma das mais antigas
profissões da civilização humana, que é a profissão
do comerciário. Também estamos fazendo um amplo
entendimento com todos os segmentos, com os trabalhadores, com os empreendedores. Está caminhando
bem, de forma muito otimista, esse entendimento. Em
2012, já nos primeiros dias do ano, se Deus quiser e
assim permitir, coroaremos também esse trabalho que
fizemos ao longo de 2011, que vai nos permitir regulamentar também a profissão do comerciário, trazendo grande alegria e grande conforto não apenas aos
trabalhadores, mas a todos os empreendedores que
atuam em torno dessa que é uma das mais antigas
profissões do nosso País. Os comerciários, como os
motoristas, necessitavam de um marco regulatório, de
um arcabouço jurídico, para que a profissão pudesse
seguir o seu desenvolvimento.
Desse modo, quero retribuir a V. Exª o prazer
da alegria de ter compartilhado com V. Exª, Senador
Paim, desse entendimento em relação aos motoristas e, agora, também em relação aos comerciários
do Brasil, que aguardam com grande expectativa
que possamos, já no início do ano, consolidar esse
entendimento.
Sr. Presidente, também registro uma visita que
fiz, na última sexta-feira, em meu Estado, o Espírito
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Santo. Foi um dia de grande visita a alguns Municípios
do norte do nosso Estado.
Primeiramente, fomos ao Município de Pinheiros,
um importante Município do meu Estado, que tem uma
agricultura muito moderna, muito eficaz. Não apenas
proprietários e produtores, mas também agricultores
e trabalhadores transformam o Município de Pinheiros
numa referência de competitividade, pelo padrão de
tecnologia que opera. Esse Município soube, no tempo,
fazer o enfrentamento, construir políticas para a convivência com a seca. Assim, hoje, é um dos Municípios
brasileiros que tem a maior área irrigada proporcionalmente ao território do País, com grande produção na
área do café conilon e na área da fruticultura. Foi com
grande alegria que pudemos entregar ao Município
de Pinheiros e à sua gente um mercado central moderno, adequado para a comercialização, atendendo,
sobretudo, ao pequeno produtor de base familiar, que
ali vai comercializar diretamente aquilo que é produto
do seu esforço e do seu trabalho.
Depois, fomos até o Município de Linhares, um
dos mais importantes do Estado do Espírito Santo,
que tem uma tradição fincada na atividade da agricultura. Nos últimos anos, houve ali a exploração
do petróleo e, sobretudo, um grande investimento
da Petrobras numa planta com capacidade instalada de produzir até 15 milhões m³/dia de gás. Lá,
sob a coordenação e o convite do Prefeito Guerino Zanon, pudemos ter uma conversa, um diálogo
aberto com a sociedade local, com suas lideranças
políticas, com os movimentos sociais e populares.
Essa é uma cidade que cresce muito. Naturalmente,
lá participamos de uma reunião com a Associação
Brasileira dos Municípios Produtores de Petróleo e
Gás. Pudemos perceber o tamanho da angustia e da
expectativa dos nossos prefeitos em relação a essa
questão, com o Prefeito Guerino à frente, coordenando uma importante reunião. O Município de Linhares
vai arrecadar em 2011, seguramente, R$50 milhões
em seus cofres em razão dos royalties do petróleo
e do gás. O Município de Linhares tem necessidade
desses recursos. Por isso mesmo, foi uma importante
reunião, em que pudemos ver todo o sentimento da
sociedade no sentido de que o Congresso Nacional,
com muito equilíbrio, em 2012, possa construir uma
proposta equilibrada, uma proposta que contemple
os Municípios produtores.
A riqueza deve ser distribuída para o conjunto
dos brasileiros, mas precisamos respeitar o marco legal, trabalhar o futuro, sem retroceder no tempo, sem
quebrar contratos que foram concedidos.
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Desse modo, Sr. Presidente, registro essa visita
que fiz ao Município de Linhares e ao Município de Pinheiros, no norte do meu Estado Espírito Santo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Ferraço.
Agora, com a palavra o Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ricardo Ferraço, Senador Paulo
Paim, Senador Cristovam Buarque, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes
da Rádio Senado, sou o último orador e serei breve.
Câncer, segundo o Presidente do Inca, Dr. Santini, nos próximos dois anos, o Brasil terá mais um milhão de pacientes de câncer. Um milhão de pacientes
de câncer! É um número estarrecedor. Assusta-nos.
Tenho uma proposta à Mesa do Senado, de que
nós deveríamos escolher um tema e, naquele dia, não
fazermos Ordem do Dia.
Senadores e especialistas viríamos todos para
cá para debater um grande tema nacional, por exemplo, o câncer.
Ouviríamos as pessoas, os presidentes dos hospitais, dos institutos, o Ministro da Saúde, e aí tomaríamos pé do que está ocorrendo.
Surgiu um estudo na Inglaterra. Cem mil casos,
cem mil pessoas com câncer foram acompanhadas,
estudadas e, no final, fizeram um relatório. Quarenta e
cinco por cento dos pacientes masculinos, quarenta por
cento das pacientes femininas tinham câncer por quatro fatores: fumo, álcool, obesidade e má alimentação.
O que eles definem como má alimentação? Segundo
eles, nós podemos comer filé mignon, beber um vinho
da melhor safra francesa, comermos peixe, o que for,
mas se, no cardápio, não houver fruta, legumes, verduras, é má alimentação.
Ano passado, esteve uma ONG aqui no Senado Federal que estarreceu todos os Senadores.
Ela nos distribuiu DVDs. Levamos esses DVDs para
casa e assistimos – eu assisti com a minha esposa.
A ONG trouxe para cá fatos colhidos nas escolas
brasileiras, particulares e públicas. É impressionante! Os meninos e as meninas não sabem o que é um
nabo, o que é um rabanete, o que é uma cenoura,
uma couve-flor; as crianças não sabem o que é um
repolho, uma manga, um abacate! Isso está filmado.
Levaram frutas, legumes, verduras e mostraram às
crianças e elas não sabiam o que era. Na mesma reportagem, mostram os salgadinhos, os biscoitos, os
doces, os iogurtes, e as crianças sabiam de cor. De
cor! Mostravam o pacote, e levantavam-se três, quatro
mãozinhas. Nossas crianças estão sendo fidelizadas

Dezembro de 2011

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pelo açúcar, pelo sal, pela gordura. Então, os casos
começam a ser incontroláveis.
No noroeste e norte fluminense, os pacientes
vão para o Inca, o maior, para orgulho nosso, instituto
de câncer da América Latina. É ali que se fazem as
grandes pesquisas, ali estão especialistas que o mundo vem consultar. Agora vamos dobrar o tamanho do
Inca. O Governador Sérgio Cabral cedeu a área do
Hospital Iaserj, dos servidores do Estado do Rio de
Janeiro. Logo ele será demolido, lá há poucos leitos
ainda sendo usados, e o Inca vai dobrar de tamanho.
Nós vamos ter mais pesquisadores, mais médicos, mais
possibilidade de atender às pessoas. É impressionante
como o câncer está chegando a idades mais tenras,
há crianças com câncer em grande número.
Eu já dizia, no nordeste e no norte fluminenses,
as pessoas ficam esperando as kombis da prefeitura
ou os transportes solidários da ONG, de madrugada,
para fazerem radioterapia, quimioterapia e, às vezes,
cirurgia.
Com 4,5 milhões, segundo o Dr. Santini, nós podemos criar um bunker lá em Macaé, grande produtor
de petróleo. Em Macaé, o prefeito se dispõe, inclusive,
a pagar os médicos, a manutenção e atender o povo
de Campos, de Itaperuna, o povo da região. Com 4,5
milhões, nós podemos formar uma pequena clínica
capaz de conter uma bomba de radioterapia, a quimioterapia e fazer cirurgias. Mas estou dizendo que já
estamos pensando nisso, nós já estamos tendo que
ampliar agências, clínicas, postos avançados, de tal
maneira é o crescimento estarrecedor e assustador
dessa doença.
Retorno aqui a uma proposição que apresentei
no Senado Federal, que a consultoria está estudando. É incluirmos na nossa grade escolar de crianças
obrigatoriamente, em escolas públicas e privadas, a
apresentação das frutas, legumes e verduras nacionais
para as nossas crianças. Explicar a elas. Ô, Cristovam,
você que é um homem da educação, já imaginou uma
criança que vai à escola e não sabe o que é um nabo,
não sabe o que é um rabanete, não sabe o que é um
repolho, não sabe o que é uma alface? Mas ela sabe
de cor e salteado todos os salgadinhos, os biscoitos,
os chocolates e as balinhas?
Cristovam, é impressionante o nível de desinformação das nossas crianças! E, segundo extenso
estudo feito com 100 mil casos de câncer no Reino
Unido, 45% nos homens e 40% nas mulheres se deve
a álcool, tabaco, obesidade e má alimentação.
Do Álcool e do tabaco, estamos protegidos. Nós já
temos, inclusive, da lavra do Senador Ricardo Ferraço,
tolerância zero para quem estiver dirigindo. Nós esta-
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mos contendo, nós estamos sendo prudentes, estamos
tomando medidas. Agora, com relação à alimentação...
E o estudo diz o seguinte: você pode comer um
filé mignon argentino ou brasileiro, você pode tomar um
vinho da melhor safra francesa, você pode comer uma
ova de peixe, um escargô, o que for, comida requintada, melhor azeite, melhor peixe, mas, se não consumir
frutas, legumes e verduras, faz uma má alimentação.
E nossas crianças não estão sabendo o que é isso.
Concedo um aparte a V. Exª com muito prazer.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Crivella, o que o senhor está falando é educação, é pura educação. Educação não é só aprender
a ler, não são só saber as capitais dos Estados ou as
capitais dos países, é saber comer. Por incrível que
pareça, é saber comer, porque nós comemos, em
parte, pela necessidade biológica da fome, mas, em
grande parte, no Brasil, pelo tipo de insuflação que
recebemos pela publicidade para comer determinado tipo de produtos. E, nesse processo, nós estamos
perdendo uma guerra, a guerra pela alimentação sadia, em benefício de uma alimentação, em proveito
de uma alimentação industrial. Nós estamos usando
os estômagos das nossas crianças para gerar lucro a
empresas produtoras de alguns tipos de alimentos. E
só se sai disso pela educação. Essa educação, como
o senhor está defendendo corretamente, é através
da própria escola, no seu conceito tradicional: aulas
mesmo sobre isso. O outro é com algumas medidas.
Como tomamos uma medida de proibir propaganda
de álcool – alguns tipos, pois outros ainda estão resistindo na televisão –, como proibimos propaganda
de cigarros, temos de proibir propaganda de algumas alimentações, sobretudo em momentos em que
as crianças assistem televisão. Eu vi nesta semana,
num programa de televisão, que, hoje, estão dando
brinquedos de presente para as crianças que compram determinada alimentação. Isso é um incentivo a
uma alimentação desregulada, negativa para a saúde
dessa criança, que ela vai descobrir anos depois, com
o diabetes e outros tipos de doenças. E o senhor disse que as crianças crescem sem saber o que são as
nossas frutas, mas felizmente, aí por um lado negativo que é bom, as crianças não têm – o que lamento
muito neste Brasil – noções de patriotismo. Mas tem
uma coisa positiva nisso, porque o símbolo da República, da Federação, que está aqui na mesa, bem em
frente ao Presidente, tem como um dos símbolos um
ramo de fumo. Uma das coisas mais antiquadas que
o Brasil tem é ter como símbolo um ramo de fumo. Eu
acho que está na hora de nós propormos aqui uma
mudança nesse símbolo e colocarmos outra coisa no
lugar de um ramo de fumo. Se nossas crianças fos-
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sem aprender, realmente, como é o nosso símbolo,
estariam se preparando para serem fumantes, e nós
estamos vendo o desastre que é ser fumante. Isso é
educação, mas pelo lado negativo: mostrar um ramo
de fumo como símbolo do País e, ao mesmo tempo,
propaganda de certos produtos alimentícios que não
alimentam, que, na verdade, geram lucros a certas
empresas, e um vício em quem come. Vício, vício,
porque o sal, o açúcar, isso vicia a gente. Então, eu
fico muito feliz ao vê-lo trazer esse assunto que pouca
gente trás, pouca gente defende. Quero dizer que, no
Chile, o Senado, uma lei do atual Presidente do Senado do Chile, decidiu marcar em todos os alimentos
o que é prejudicial à saúde, o que é neutro e o que é
positivo. Porque aqui, para você entender o que é que
tem em uma comida, você precisa ser químico, senão
você não entende o que quer dizer aquela quantidade
de componentes. Lá, eles vão colocar um sinal vermelho, um verde e um amarelo. Vermelho: cuidado,
preste atenção, você pode estar comendo uma coisa
negativa para a saúde! Amarelo: você está neutro.
E verde é aquilo que, de fato, a gente sabe que traz
saúde, na linha do que o senhor estava falando das
frutas brasileiras. Parabéns pela sua fala! Eu acho
que a gente deveria fazer uma audiência no próximo
ano em uma das comissões, na Comissão de Educação, por exemplo, sobre o problema da alimentação
de nossas crianças. Nós descobrimos o problema da
falta de nutrição, nós descobrimos o problema da fome
em crianças, e demos um grande salto para superar
isso durante o Governo Lula, mas a gente não está
olhando o outro lado, que é o lado de uma nutrição
errada, não apenas desnutrição. Nós temos nutrição,
desnutrição e nutrição errada. Eu acho que isso merece uma audiência. Se o senhor quiser oferecer a
proposta, conte comigo para subscrevê-la.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Gostaria de incorporar o aparte lúcido de V. Exª
ao meu pronunciamento, e encerrar por aqui, dizendo
que, aliás, deveria ser uma proposta do Paim, porque
o Brasil começa com a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar é o negro. O Brasil chega à idade dos nossos
avôs com o café, e o café é o negro. É uma injustiça
a gente colocar o fumo, devia ser o café, devia ser a
cana, até mesmo em homenagem aos 350 anos, páginas escuras da nossa História, em que os nossos
irmãos negros suaram para arrancar do solo a riqueza
que construiu o nosso País.
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Senador Cristovam Buarque, nós vamos fazer
essa audiência pública; vamos levar isso em frente,
sobretudo porque a gente estava com medo apenas
de as crianças ficarem gordinhas, mas, segundo esse
estudo inglês, vasto, e segundo os números que o Dr.
Santini nos enviou, de que daqui a dois anos nós teremos um milhão de pessoas com câncer neste País,
nós precisamos atentar para esse estudo extenso: 100
mil casos, sendo que 45% entre os homens e 40%
entre as mulheres, quatro causas, quatro fatores geradores: tabaco, álcool, obesidade e má alimentação.
Mas o que é má alimentação? Má alimentação é falta
de frutas, legumes e verduras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Crivella. O Brasil agradece
pela importante aula de nutrição que vai contribuir muito
para milhões e milhões de brasileiros, principalmente
os mais jovens.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias, Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Cyro
Miranda e Mário Couto 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. 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 de autoria do
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, intitulado:
“Incertezas”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo
em sua edição de 02 de outubro de 2011.
Segundo o autor, antes que o desastre financeiro
seja maior, é preciso que haja um entendimento global. Para ele, nada disso pode ser feito sem lideranças
políticas fortes, dispostas a redistribuir o poder global
e reorganizar suas bases decisórias.
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. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Não era infâmia”,
publicada pela revista Veja em sua edição de 26 de
outubro de 2011.
A matéria destaca que o ex-ministro da Agricultura, seu chefe de gabinete e um lobista são indiciados
pela Polícia Federal por crime de formação de quadrilha, peculato e fraude em licitação.
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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 ALVARO DIAS 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
o registro do artigo de autoria do sociólogo Demétrio
Magnoli, intitulado “No Enem, a saudação ao Duce”, publicado pelo jornal O Globo de 10 de novembro de 2011.
Segundo o autor, o ministro na democracia, Haddad sonha ser comissionário num Estado totalitário.
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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 FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “PanAmericano
disfarçou doações para Lula em 2006”, publicada pelo
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 06 de novembro de 2011.
A matéria destaca que o banco PanAmericano
doou R$ 500 mil para a campanha de reeleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2006, e usou
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empresas de dirigentes da instituição financeira para
disfarçar a origem das contribuições.
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 CÍCERO LUCENA 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 da jornalista
Suely Caldas, intitulado “O frágil equilíbrio de Dilma”,
publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo de 09 de
outubro de 2011.
Segundo a autora, a estratégia de queda gradual da Selic é arriscada, porque enfraquece o principal instrumento anti-infração (o uso dos juros), e, se
a infração der sinais de descontrole, pode ser tarde
demais para forçar sua queda sem uma paulada no

Terça-feira 13 53507

aumento dos juros, o que anularia o esforço anterior
de reduzir a taxa.
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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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro das matérias intituladas: “Pasta vira
abrigo para ex-lideres estudantis da sigla”, publicada
pelo jornal O Estado de São Paulo em sua edição de
21 de outubro; “Campinas foi irrigada por recursos do
Esporte” publicada pelo jornal O Globo em sua edição
de 20 de outubro; “Cunhado de Orlando vai explicar
aplicação de verbas em Campinas” publicada pelo
jornal O Estado de São Paulo em sua edição de 20
de outubro; e do artigo “Esporte deu R$ 9,4 milhões
a ONG ligada a assessor de Ministro” publicado pelo
jornal Folha de S.Paulo em sua edição de 21 de outubro do ano de 2011.
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As matérias destacam que o Ministério do Esporte
vem sendo um celeiro de ex-dirigentes da UNE e militantes do PC do B, sendo que estes comissionados
ocupam a cúpula dos cargos existentes no ministério
e coordenam programas ligados a ONGs de fachada.
Sr. Presidente, requeiro que as matérias acima
citadas sejam consideradas parte integrante deste pronunciamento, para que passem a constar dos Anais
do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão, convocando outra para
amanhã, terça-feira, às 14 horas com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 319, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.526, de 2011)
Projeto de Lei da Câmara nº 319, de 2009
(nº 99/2007, na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que dispõe sobre o
exercício da profissão de motorista.
(Pendente de pareceres da CI, CCJ, CAE
e CAS.)
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 84, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 84, de 2004 (no 7.398/2002,
na Casa de origem, do Deputado Aloysio Nunes
Ferreira), que altera o art. 9º da Lei nº 9.434, de
4 de fevereiro de 1997 (Procedimentos e documentos relativos à petição solicitando autorização judicial para doação de tecidos, órgãos ou
partes do corpo vivo, por pessoa que não seja
cônjuge ou parente consangüíneo do receptor).
Pareceres sob os nos 419 e 420, de 2010,
das comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, nos termos da Emenda no
1-CCJ, que oferece; e
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti, favorável, nos termos
da Emenda no 2-CAS (Substitutivo), que oferece.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.374/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notificação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.901, de 2009; e
1.310, de 2011, das Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Marconi Perillo, favorável,
com as Emendas 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
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– de Assuntos Econômicos, (em audiência, nos termos do Requerimento nº 522, de
2011) Relator: Senador Casildo Maldaner, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 e 2 CCJ.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 242, DE
2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 242, de 2011 (nº 219/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o
Governo da República Federativa do Brasil e
a Organização para a Libertação da Palestina,
em nome da Autoridade Nacional Palestina, assinado em Ramallah, em 17 de março de 2010.
Parecer favorável, sob nº 1.321, de 2011,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
5
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.
6
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.
7
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.
8
REQUERIMENTO Nº 1.422, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.422, de 2011, da Senadora Ana
Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 280, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (proíbe visitas íntimas
aos presos por crime organizado).
9
REQUERIMENTO Nº 1.428, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.428, de 2011, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 718,
de 2007, 169, de 2008, e 494, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem
matérias correlatas (destinação e descarte de
embalagens e resíduos).
10
REQUERIMENTO Nº 1.431, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.431, de 2011, da Senadora Ana
Amélia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2007, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 153,
de 2007, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Agricultura e Reforma Agrária
(sociedades cooperativas).
11
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.432, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 181, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
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12
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.438, de 2011, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 125, de 2010, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (inserir no manual automotivo referência
das principais peças que compõem o veículo).
13
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.439, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (prestação de informações na negociação coletiva).
14
REQUERIMENTO Nº 1.440, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.440, de 2011, do Senador Francisco
Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 296, de 2011, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida também a Comissão
de Assuntos Econômicos (prestação de informações na negociação coletiva).
15
REQUERIMENTO Nº 1.446, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.446, de 2011, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 191, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (regulamentação do Sistema
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro).
16
REQUERIMENTO Nº 1.453, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.453, de 2011, do Senador João
Vicente Claudino, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado
nº 284, de 2008, de sua autoria.
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17
REQUERIMENTO Nº 1.454, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.454, de 2011, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 172, de 2006; e
635, de 2007-Complementares, por regularem
matéria correlata (cobrança de multa decorrente
de inadimplência de obrigações do consumidor).
18
REQUERIMENTO Nº 1.524, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.524, de 2011, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 383, de 2011, do Projeto
de Lei da Câmara nº 42, de 2010 (descontos
nas tarifas de energia elétrica).
19
MENSAGEM Nº 132, DE 2011
Mensagem nº 132, de 2011 (nº 471/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Senhor RUBEM ANTONIO CORREA BARBOSA, Ministro de Primeira Classe
da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para, cumulativamente
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Comunidade da Austrália, exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República das Ilhas
Fiji, à República de Nauru e às Ilhas Salomão.
20
MENSAGEM Nº 133, DE 2011
Mensagem nº 133, de 2011 (nº 472/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Senhor RUY CARLOS PEREIRA,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Delegado Permanente
do Brasil junto à Associação Latino-Americana
de Integração e ao Mercado Comum do Sul.
21
MENSAGEM Nº 134, DE 2011
Mensagem nº 134, de 2011 (nº 473/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
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indicação do Senhor MIGUEL GUSTAVO DE
PAIVA TORRES, Conselheiro da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Togolesa.
22
MENSAGEM Nº 135, DE 2011
Mensagem nº 135, de 2011 (nº 474/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação do Senhor FERNANDO APPARICIO
DA SILVA, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República de Guiné-Bissau.
23
MENSAGEM Nº 136, DE 2011
Mensagem nº 136, de 2011 (nº 475/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado a
indicação da Senhora MARIA AUXILIADORA
FIGUEIREDO, Ministra de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto à Malásia, e, cumulativamente,
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam.
24
MENSAGEM Nº 138, DE 2011
Mensagem nº 138, de 2011 (nº 477/2011,
na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
a indicação do Senhor EDUARDO RICARDO
GRADILONE NETO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia e,
cumulativamente, junto à República de Kiribati,
a Tuvalu e ao Estado Independente da Samoa.
25
PARECER Nº 1.320, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.320, de 2011, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre a Mensagem nº 144, de 2011
(nº 516/2011, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO para
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exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, na vaga
decorrente do término do mandato do Senhor
Hesio de Albuquerque Cordeiro.
26
PARECER Nº 1.346, DE 2011
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 1.346, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romero Jucá, Sobre a Mensagem nº 141, de
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2011 (nº 499/2011, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado a indicação da Senhora
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA
para exercer o cargo de Ministra do Supremo
Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria da Ministra Ellen Gracie Northfleet.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 54
minutos.)

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco de Apoio ao Governo - 25

Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/MS

PT-13 / PDT-5 / PSB-4 / PC DO B-2
PRB-1

Bloco Parlamentar Minoria - 15

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT/RO
Ana Rita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/ES
Angela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/RR
Anibal Diniz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/AC
Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB/SE
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT/DF
Delcídio do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/MS
Eduardo Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/SP
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/PE
Inácio Arruda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC DO B/CE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB/AP
João Durval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT/BA
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/CE
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB/BA
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/RJ
Marcelo Crivella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB/RJ
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/SP
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/RS
Pedro Taques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT/MT
Rodrigo Rollemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB/DF
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PC DO B/AM
Walter Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/BA
Wellington Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT/PI
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT/MG

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/PR
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/PB
Cícero Lucena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/PB
Clovis Fecury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM/MA
Cyro Miranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/GO
Demóstenes Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM/GO
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/PA
Jayme Campos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM/MT
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM/RN
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/GO
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM/SE
Mário Couto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/PA
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB/SC

Bloco Parlamentar da Maioria - 23

PTB - 6
Armando Monteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PE
Epitácio Cafeteira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MA
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AL
Gim Argello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DF
João Vicente Claudino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI
Mozarildo Cavalcanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RR

PMDB-17 / PP-5 / PV-1 / PSC

Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP/RS
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP/AL
Casildo Maldaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/SC
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP/PI
Eduardo Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/AM
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/CE
Francisco Dornelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP/RJ
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP/RO
Ivonete Dantas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/RN
Jarbas Vasconcelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/PE
José Sarney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/AP
Lobão Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/MA
Luiz Henrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/SC
Paulo Davim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PV/RN
Pedro Simon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/RS
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/AL
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/ES
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/RR
Sérgio Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/PR
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/RO
Vital do Rêgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB/PB
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

PSDB-10 / DEM-5

PR - 8
Alfredo Nascimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AM
Antonio Russo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS
Blairo Maggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MT
Clésio Andrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MG
João Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Lauro Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SE
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ES
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO

PSOL - 2
Marinor Brito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PA
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AP
PSD - 2
Kátia Abreu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TO
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC
Bloco de Apoio ao Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bloco Parlamentar da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Bloco Parlamentar Minoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PTB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PSOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

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)

(2,4,6)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR)

(2)

(2,7,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF)

Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)

(10)

(2)

(2)

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

1. Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

VAGO

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

(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 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).
7. 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).
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. Vago, em 26.09.2011, 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, PV, PSC )
Vital do Rêgo (PMDB-PB)
Ciro Nogueira (PP-PI)

(3)

1. João Alberto Souza (PMDB-MA)

(3)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

2. VAGO

(3,15)

(3,17)

(3,16)

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

6. Em 15.06.2011, são designados os Senadores Lindbergh Farias, Lídice da Mata e Eduardo Suplicy membros titulares e o Senador Pedro Taques membro
suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 074/2011-GLDBAG).
7. Em 20.06.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
134/11-GLPSDB).
8. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
9. Em 28.06.2011, foi lido o Of. 019/11-SSCEPI, que comunica a instalação da CPI e a eleição do Senador Randolfe Rodrigues para Presidente e do
Senador Ciro Nogueira para Vice-Presidente, bem como a designação do Senador Lindberg Farias para Relator.
10. Em 06.07.2011, o Senador Aloysio Nunes é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
150/11-GLPSDB).
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.
16. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
17. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.

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, PV, PSC )
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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

(1)
(2)

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

(4,7)

(3,5,8)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 14.03.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (OF. 32/2011 - GLDBAG)
2. Em 14.03.2011, o Senador Jorge Viana 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.
7. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
8. Em 29.11.2011, vago em virtude de o Senador Gilvam Borges ter deixado o mandato.

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)

(4)

3. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(4)

(4,5)

4. Senador Acir Gurgacz (PDT)

(4)

(4)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
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)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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, PV, PSC )
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, PV, PSC )
Senador Eduardo Braga (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(1)
(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Jayme Campos (DEM)

(4)

Notas:
1. Em 09.06.2011, o Senador Eduardo Braga é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
2. Em 09.06.2011, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (OF. Nº 187/2011 - GLPMDB).
3. Em 16.06.2011, os Senadores Lindbergh Farias e Pedro Taques são designados membros titulares do Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 76/2011 GLDBAG).
4. Em 29.06.2011, o Senador Jaime Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (OF. Nº 50/11 - GLDEM).
5. Em 05.07.2011, os senadores Eduardo Braga e Jayme Campos foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Subcomissão, e o senador
Pedro Taques designado relator.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 6133033511
Fax: 6133031176
E-mail: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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, PV, PSC )
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
Instalação: 22/02/2011

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:
*. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 031/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 22.02.2011.
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
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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: 17
PRESIDENTE: Gilson Dipp (1)
RELATOR: Luiz Carlos Gonçalves
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011
Designação: 21/09/2011
Instalação: 18/10/2011

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
Marco Antonio Marques da Silva
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.
****. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 032/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 18.10.2011, bem como a designação, como Relator, do
Dr. Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional do Estado de São Paulo.
*****. Acrescida de uma vaga, conforme proposta da Presidência do Senado, aprovada na sessão de 20.10.2011, a ser ocupada pelo Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
1. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação do Ministro Gilson Dipp como presidente da Comissão.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 061 33033501
E-mail: ref.codigopenal@senado.gov.br

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)

(10,11)

(11,15)

3. Marta Suplicy (PT)

Humberto Costa (PT)

4. Wellington Dias (PT)

Lindbergh Farias (PT)

5. Jorge Viana (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

6. Cristovam Buarque (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

8. Inácio Arruda (PC DO B)

(9)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Sérgio Souza (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. VAGO

Lobão Filho (PMDB)

7. Benedito de Lira (PP)

Francisco Dornelles (PP)

8. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

9. Ricardo Ferraço (PMDB)

(12,13,19,20)

(18,23)

(4,8,17)

(6)

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

(2)

1. Alvaro Dias (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Aécio Neves (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Paulo Bauer (PSDB)

José Agripino (DEM)

4. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

5. Clovis Fecury (DEM)

PTB
Armando Monteiro

1. Fernando Collor

João Vicente Claudino

2. Gim Argello
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(3)

(5,16)

PR

(21)

Clésio Andrade

1. Blairo Maggi

João Ribeiro

2. Alfredo Nascimento

(7)

(22)

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 Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
059/11-GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
3. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 059/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
4. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
5. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
6. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PMN/PSC/PV) na Comissão (of. nº
103/2011 - GLPMDB).
7. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
8. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
9. Em 26.05.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Pedro Taques (Of nº 66/2011-GLDBAG).
10. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
11. Em 28.06.2011, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of nº 079/2011-GLDBAG).
12. Em 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).
16. Em 05.10.2011, em substituição à Senadora Maria do Carmo Alves, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
17. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 271/2011 - GLPMDB).
18. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

19. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
20. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
21. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
22. Em 23.11.2011, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro suplente do PR na Comissão, em decorrência de novas indicações do Partido
(Of. Leg. 017/2011 GLPR).
23. Em 28.11.2011, foi lido o Ofício nº 298-2011-GLPMDB, comunicando o remanejamento do Senador Sérgio Souza, da 6ª para a 2ª suplência do Bloco
Parlamentar da Maioria na Comissão.

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

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

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

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Luiz Henrique (PMDB)

2. Armando Monteiro (PTB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
*. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 173/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 26.4.2011, bem como a eleição dos Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e José Pimental para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

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

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

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 6/2011, com o objetivo de acompanhar e avaliar, até o final
da presente sessão legislativa ordinária, o desempenho da política fiscal implementada pelo Governo e suas
consequências para a gestão da política macroeconômica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)
Instalação: 18/05/2011
Prazo prorrogado: 22/12/2012

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, PV, PSC )
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)

João Durval (PDT)

5. Lindbergh Farias (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

7. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka (PMDB)
Paulo Davim (PV)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

2. Pedro Simon (PMDB)
(3,5)

3. Lobão Filho (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

4. Eduardo Braga (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Roberto Requião (PMDB)

Lauro Antonio (PR)

(7)

(15,16,17)

6. Sérgio Petecão (PSD)

Ana Amélia (PP)

(11)

7. Benedito de Lira (PP)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cássio Cunha Lima (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

(8,10)

(10,12,14)

3. Paulo Bauer (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

(1,6)

PR
Vicentinho Alves

(13)

1. Clésio Andrade

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.
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 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Humberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval, Rodrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comporem a CAS.
******. 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.
10. Em 26.10.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 184/11 -GLPSDB).
11. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
12. Em 14.11.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 190/11 -GLPSDB).
13. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
14. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias. (Of. nº 191/2011 - GLPSDB)
15. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
16. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
17. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)

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)

Instalação: 24/03/2011

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, PV, PSC )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. VAGO

(7)

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.
7. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. 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)
(2,5,6)
VICE-PRESIDENTE:

(2)

Instalação: 12/04/2011

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, PV, PSC )
VAGO

(5,6)

1. VAGO

Waldemir Moka (PMDB)

(3)

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.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
6. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. 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) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

Instalação: 29/03/2011

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, PV, PSC )
Casildo Maldaner (PMDB)

1. VAGO

(6)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PSD)

(5)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lídice da Mata Vice-Presidente deste Colegiado.
2. Em 31.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste Colegiado.
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 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
6. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. 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, PV, PSC )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Paulo Davim (PV)

Ana Amélia (PP)

2. VAGO

(5)

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.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. 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)

(8)

(9)

(9)
(6,9)
(25,26)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

5. Lindbergh Farias (PT)

(10)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Marcelo Crivella (PRB)

7. Humberto Costa (PT)

(12)

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

1. Roberto Requião (PMDB)

(2,17)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

Renan Calheiros (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)

(21)

(13,16)
(15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)

(27)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)
Sérgio Petecão (PSD)

(3,4,16,21,28)

(5,16)

7. Benedito de Lira (PP)

(29)

8. Lauro Antonio (PR)

(31,32,33)

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)

(23)

4. José Agripino (DEM)

(18)

(14)
(19)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

PR
Magno Malta

(11)
(7)

(30)

1. Clésio Andrade

(20,22)

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.
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 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).
***. 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 Valdir Raupp é designado como 1º suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão. (OF.Nº 42/2011-GLPMDB)
5. 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)
6. 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).
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, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
012/2011-GLDBAG).
10. 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).
11. 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).
12. Em 22.02.2011, o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vanessa
Grazziotin (Of. nº 014/2011 - GLDBAG).
13. Em 23.02.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. nº 063/2011-GLPMDB).
14. O Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011, em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nº
034/2011-GLPSDB).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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.
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).
29. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
30. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
31. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
32. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
33. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)

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

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

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: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Pedro Taques (PDT-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
RELATOR: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM)
Designação: 19/10/2011
Instalação: 19/10/2011

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

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

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

PTB
Armando Monteiro

PSOL
Randolfe Rodrigues
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 26.10.2011, foi lido o Of. 188/2011-CCJ, que fixa a composição, designa os membros e comunica a instalação da Subcomissão em 19.10.2011;
a fixação de sete membros titulares; a designação dos Senadores Pedro Taques e Lindbergh Farias como membros titulares do Bloco de Apoio ao
Governo; a designação do Senador Eduardo Braga como membro titular do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV; a designação dos Senadores
Aloysio Nunes Ferreira e Demóstenes Torres como membros titulares do Bloco Parlamentar da Minoria PSDB/DEM; a designação do Senador Armando
Monteiro como membro titular do PTB; a designação do Senador Randolfe Rodrigues como membro titular do PSOL; e a eleição dos Senadores Pedro
Taques e Aloysio Nunes Ferreira para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente, e a designação do Senador Eduardo Braga para
Relator.

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. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Walter Pinheiro (PT)

5. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lídice da Mata (PSB)

7. Zeze Perrella (PDT)

Inácio Arruda (PC DO B)

8. João Capiberibe (PSB)

(14,26)

(10)

(19)
(33)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Roberto Requião (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Lauro Antonio (PR)

2. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(29,30,32)

(7,13,28)

(2,22)

3. Luiz Henrique (PMDB)

Garibaldi Alves (PMDB)

(31)

João Alberto Souza (PMDB)

4. Waldemir Moka (PMDB)
(20)

5. Vital do Rêgo (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PSD)

Ricardo Ferraço (PMDB)

7. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

8.

Ana Amélia (PP)

9.

(23)

(11)

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

(5)

Cássio Cunha Lima (PSDB)

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

(16,25)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

(6)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Clovis Fecury (DEM)

(21)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(9)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

PR
Magno Malta
João Ribeiro

(12,27)
(27)
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(1)

(24)

1. Clésio Andrade
2. Vicentinho Alves

(8)

(4)

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 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 Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
5. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
6. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador 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.
21. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
22. Em 18.10.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nº 274/11-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

23. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
24. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
25. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria. (Of. 192/2011 - GLPSDB)
26. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann (Of. nº 139/2011-GLDBAG).
27. Em 23.11.2011, os Senadores Magno Malta e João Ribeiro são confirmados membros titulares do PR na Comissão, em decorrência das novas
indicações do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
28. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
29. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
30. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
31. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
32. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
33. Em 08.12.2011, O Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão. (Of. nº 146/2011-GLDBAG)

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

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

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

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

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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (3,19)

(3)

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

1. Ana Rita (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

(12,16)

2. Delcídio do Amaral (PT)

(4)

Jorge Viana (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Pedro Taques (PDT)

4. Cristovam Buarque (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

(17)

Waldemir Moka (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(21,23)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Sérgio Souza (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

(7)

(22,24)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Garibaldi Alves (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6. Lauro Antonio (PR)

(13,14,25,26)

(18)

(34)

(9,31,32,33)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

(8,11)

José Agripino (DEM)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(20,29,30)

3. Clovis Fecury (DEM)

(29)

PTB
Gim Argello

(1,28)

1. João Vicente Claudino

PR
Vicentinho Alves

(2)

(27)

1. Blairo Maggi

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.

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 22, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Kátia Abreu como membro titular; e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.
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.
19. Em 5.10.2011, o cargo de Vice-Presidente da Comissão fica vago em virtude da saída da Senadora Kátia Abreu do Colegiado, obedecido o disposto
no art. 81, § 2º, do Regimento Interno (OF. nº 59/2011 - GLDEM).
20. Em 05.10.2011, em substituição à Senadora Kátia Abreu, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão(Of nº 059/2011-GLDEM).
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Em 9/11/2011, o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, deixando de ocupar a suplência
(Of. 289/11-GLPMDB)
23. Em 9/11/2011, o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, deixando de ocupar a suplência
(OF. 289/11-GLPMDB)
24. Em 10.11.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. 292/2011 - GLPMDB).
25. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
26. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
27. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
28. Em 16.11.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular da Comissão, em substituição ao Senador Paulo Davim (Of. nº 125/2011 GLPTB).
29. Em 17.11.2011, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Clóvis Fecury, que assume a suplência (Of. 072/2011 -GLDEM).
30. Em 23.11.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador José Agripino Maia é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão (Of nº 074/2011-GLDEM).
31. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
32. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
33. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
34. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (1,2,6,8,9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

(1,6)

Instalação: 15/03/2011

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

2. Cristovam Buarque (PDT)

VAGO

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(3)

VAGO

(8,9)

1. Kátia Abreu (PSD)

PTB
1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 15.03.2011, a Senadora Marisa Serrano e o Senador Paulo Davim foram eleitos presidente e vice-presidente da Subcomissão (Of. nº
02/2011-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
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
3. 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.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
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 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.
7. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
8. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
9. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. 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
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

(2)

Instalação: 15/03/2011

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
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, PV, PSC )
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
VAGO

(4)

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. Em 15.03.2011, os Senadores Blairo Maggi e Cícero Lucena foram eleitos presidente e vice-presidente da Subcomissão (Of. nº 04/2011-CMA).
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 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. 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 em
15.03.2011 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
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br

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

5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (1,2,3)
RELATOR: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (1)
Instalação: 12/04/2011

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, PV, PSC )
VAGO

(2,3,5,6)

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
VAGO

(7)

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).
6. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
7. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. 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.

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)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (1,11,12)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

(1,4,9)

Instalação: 05/05/2011

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

(3,8)

1. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

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

1. Valdir Raupp (PMDB)

(5,7,10)

2.

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

1. VAGO

(2)

PTB
VAGO

(11,12)

1. João Vicente Claudino

Notas:
1. Em 5.5.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores João Pedro e Paulo Davim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, e
designou como relator o Senador Pedro Taques (Of. nº 47/2011 - CMA).
2. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
7. Em 11.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo Cassol (Of. nº 91/2011-CMA).
8. Em 11.08.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 91/2011-CMA).
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.
10. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
11. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
12. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
*. 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 em
05.05.2011 os Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br

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

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

(3)

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

1. Angela Portela (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Humberto Costa (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Anibal Diniz (PT)

Cristovam Buarque (PDT)
Marcelo Crivella (PRB)

(14,24)

(15,25,27)

5. João Durval (PDT)

(12)

6. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Pedro Simon (PMDB)
Lauro Antonio (PR)

1. Roberto Requião (PMDB)

(2,13,28,29,32)

Garibaldi Alves (PMDB)
Sérgio Petecão (PSD)

2. Eunício Oliveira (PMDB)

(30)

Casildo Maldaner (PMDB)

(8,10,26,33)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

(18,31)

(20)

Paulo Davim (PV)

4. VAGO

(21)

5. VAGO

(13)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(7,9,17)

VAGO

(5)

1. Cássio Cunha Lima (PSDB)

(6,23)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Clovis Fecury (DEM)

(19)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

(1)

1.

(11)

2.

PR
Magno Malta

(22)

1. Vicentinho Alves

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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e
Marta Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela
Portela e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 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, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - 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 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 Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - 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 Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
12. 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).
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.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 194/2011 GLPSDB)
24. Em 22.11.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 138/2011-GLDBAG).
25. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
140/2011-GLDBAG).
26. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
27. Em 29.11.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin (Of. nº 142/2011-GLDBAG).
28. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
29. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
30. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
31. Em 07.12.2011, o Senador Casildo Maldaner é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
João Alberto Souza. (Of. s/n-GLPMDB)
32. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
33. Em 08.12.2011, o Senador Roberto Requião é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão. (Of. nº
320/2011-GLPMDB)
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, PV, PSC )
Sérgio Petecão (PSD)
VAGO

(3)

1. Eunício Oliveira (PMDB)

(1)

2.

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

(1)

1.

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. 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, PV, PSC )
VAGO

(5)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Paulo Davim (PV)

2. VAGO

(6)

(4)

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.
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
6. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
*. 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 (PSD-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, PV, PSC )
Sérgio Petecão (PSD)

(4)

1. VAGO

Paulo Davim (PV)

(5)

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.
4. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. 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)

Cristovam Buarque (PDT)

5. Acir Gurgacz (PDT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. João Capiberibe (PSB)

(16)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
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. Lauro Antonio (PR)

(13,14,15)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

(3)

2. Cyro Miranda (PSDB)

José Agripino (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(11)

PTB
Fernando Collor

1. Mozarildo Cavalcanti

Gim Argello

2. Inácio Arruda (PC DO B)

PR
Blairo Maggi

(1)

(12)

1. Clésio Andrade

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

******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem a CRE.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CRE.
********. 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.
11. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
13. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
14. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
15. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
16. Em 08.12.2011, o Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Rodrigo Rollemberg. (Of. nº 147/2011-GLDBAG)

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

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

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

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMP. DA RIO +20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

(2)

Instalação: 19/04/2011

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. Sérgio Souza (PMDB)

(3,5)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
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.
5. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº 134/2011 - GLDBAG)
*. 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

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)

Instalação: 11/08/2011

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, PV, PSC )
Luiz Henrique (PMDB)

1. Ana Amélia (PP)

Francisco Dornelles (PP)

2. VAGO

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

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.
***. Em 08.12.2011, foi lido o Of. 219/2011-CRE/PRES, que comunica nova composição da Subcomissão, designando os Senadores Blairo Maggi e
Delcídio do Amaral como membros titulares e dos Senadores Jorge Viana e Marcelo Crivella como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo,
os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e a Senadora Ana Amélia como membro suplente do Bloco Parlamentar da
Maioria, e o Senador José Agripino como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.

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)
Instalação: 01/03/2011

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. Sérgio Souza (PMDB)

(3,6,10)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
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).
10. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente da Subcomissão. (Of. nº 135/2011 - GLDBAG)
*. 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

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)

Acir Gurgacz (PDT)
João Capiberibe (PSB)

5. Pedro Taques (PDT)
(19)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

7. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Waldemir Moka (PMDB)

2. Sérgio Souza (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

3. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

Ricardo Ferraço (PMDB)

5. VAGO

Eduardo Braga (PMDB)

6. Casildo Maldaner (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

7. Lauro Antonio (PR)

Francisco Dornelles (PP)

(3,4,11)

(10)

(12)

8. Ivo Cassol (PP)

(16,17,18)

(6,7,13,14)

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)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(5,8)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor

1. Armando Monteiro

Mozarildo Cavalcanti

2. João Vicente Claudino

PR
Blairo Maggi

(15)

1. Vicentinho Alves

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.
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 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
*****. 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.
11. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 272/2011 - GLPMDB).
12. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
13. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
14. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
15. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
16. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
17. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
18. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
19. Em 08.12.2011, o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares. (Of. nº 148/2011-GLDBAG)

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)
(1,22,24)
VICE-PRESIDENTE:

(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)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

3. José Pimentel (PT)

João Durval (PDT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

Lídice da Mata (PSB)

5. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(3)

(16)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Ana Amélia (PP)
Lauro Antonio (PR)

1. João Alberto Souza (PMDB)
(22,23,24,26)

Vital do Rêgo (PMDB)
VAGO

(15)

2. Lobão Filho (PMDB)
3. VAGO

(17)

(4)

4. Eunício Oliveira (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

(9,10,18,20)

Benedito de Lira (PP)

6. Garibaldi Alves (PMDB)

(25)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cássio Cunha Lima (PSDB)

(6,13,21)

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

PR
Vicentinho Alves

(19)

1. Magno Malta

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.
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 Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
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 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.
16. Em 29.09.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF nº 120/2011 - GLDBAG).
17. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
18. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
19. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
20. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
21. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 193/2011 - GLPSDB)
22. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
23. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
24. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
25. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
26. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)

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)

Instalação: 29/03/2011

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, PV, PSC )
VAGO

(4)

1. Ciro Nogueira (PP)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. VAGO

(3)

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.
3. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
4. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.

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)
Instalação: 12/04/2011

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, PV, PSC )
Ana Amélia (PP)
Ivo Cassol (PP)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
(4,6,7,8)

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).
7. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
8. Em 22.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (OF. Nº
339/2011-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.
Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.
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
Instalação: 05/07/2011

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, PV, PSC )
Vital do Rêgo (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Eunício Oliveira (PMDB)

(8)

(9)

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).
8. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
9. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

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

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

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

(2)

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

1. Angela Portela (PT)

Zeze Perrella (PDT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

(8,11,12,17)

Acir Gurgacz (PDT)

3. Walter Pinheiro (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Antonio Russo (PR)

(5)

4. João Durval (PDT)

(23,24)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka (PMDB)

1. Garibaldi Alves (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Lauro Antonio (PR)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(26,27,28)

Ana Amélia (PP)
Ivo Cassol (PP)

(29)

4. Luiz Henrique (PMDB)
(13,14,20,21)

5. Ciro Nogueira (PP)

Benedito de Lira (PP)

6. João Alberto Souza (PMDB)

(18)

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

(4)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Cyro Miranda (PSDB)

2. Alvaro Dias (PSDB)

Jayme Campos (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(3,10,15)
(7,19)

PTB
Sérgio Souza (PMDB)

(1,9)

1. Mozarildo Cavalcanti

PR
Clésio Andrade

(25)

(6)

(22)

1. Blairo Maggi

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

2. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Acir Gurgacz e Waldemir Moka, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
3. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
4. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 063/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Marisa Serrano.
5. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 040/11-GLBAG).
6. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. 76/2011 - GLPTB).
7. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
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.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
21. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 22.11.2011, vaga cedida ao PR pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 137/2011-GLDBAG).
24. Em 23.11.2011, o Senador Antonio Russo é designado membro titular em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. Leg. nº
18/2011-GLPR).
25. Em 23.11.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro titular do PR na Comissão, em decorrência da revisão da cálculo da
proporcionalidade da participação do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
26. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
27. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
28. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
29. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.

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)

3. Cristovam Buarque (PDT)

João Capiberibe (PSB)

(10,11,19)

4. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

(12,14)

(12,14)

5. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

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

1. Sérgio Souza (PMDB)

(3,5,13)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Lobão Filho (PMDB)

4. Renan Calheiros (PMDB)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

Eunício Oliveira (PMDB)

6. Benedito de Lira (PP)

(7,8,15,16)

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

PR
Alfredo Nascimento

(4,18)

(17)

1. João Ribeiro

(18)

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).
12. Em 05.10.2011, o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Cristovam Buarque (OF. nº 126/2011 - GLDBAG).
13. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 270/2011 - GLPMDB).
14. Em 18.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Of. nº 128/11-GLDBAG).
15. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
16. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
17. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
18. Em 23.11.2011, os Senadores Alfredo Nascimento e João Ribeiro são designados membros titular e suplente do PR na Comissão, respectivamente, em
decorrência das novas indicações do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
19. Em 08.12.2011, o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares. (Of. nº 145/2011-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

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

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

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

CARGO

Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)

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

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

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

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

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: (1)
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)

(3)

2. VAGO

(4)

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: 08/11/2011
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. Em 29.09.2011, foi 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).
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago( PMDB-PB) ter deixado o mandato.

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

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

BLOCO / PARTIDO

Waldemir Moka (PMDB/MS)

PMDB

Delcídio do Amaral (PT/MS)

PT

Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR)

PTB

Demóstenes Torres (DEM/GO)

DEM

Benedito de Lira (PP/AL)

PP
Atualização: 26/04/2011

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

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

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)
OUVIDOR-GERAL: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
1ª Designação: 26/04/2011

Atualização: 26/04/2011

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

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

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

(8)

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

MEMBROS
PMDB
PT
Gleisi Hoffmann (PR)

(2,7)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(5)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(6)

PR
PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(4)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

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

(3)

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

Eduardo Amorim (SE)

(9)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 06/12/2011
Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. 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. 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.
9. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

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

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

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

(13)
(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)

(10)

PTB
Armando Monteiro (PE)

(9)

DEM
José Agripino (RN)

(8)

PR
Clésio Andrade (MG)

(11)

PP
Ivo Cassol (RO)

(16)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(12)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

PSOL
VAGO

(14,15)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(3,17)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 06/12/2011
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 PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.
15. 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.
16. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 77/2011-GLDPP, de 24/11/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
17. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

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

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

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)

(11)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

(10)

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)

(2)

PSOL
Marinor Brito (PA)

(16)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(5,17)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(4)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

Atualização: 06/12/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 087/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 06, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do 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 PMN, nos termos do Of. nº 118, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 54, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
6. 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 PTB, nos termos do Of. nº 65/2011-GLPTB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 55/2011-GLPSDB, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg.005/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 002/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. 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.
17. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

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

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

8) COMISSÃO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Art. 17 da 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)

(5)

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)

(6)

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

(4,16)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(7)

PV
Paulo Davim (RN)

(2)

Atualização: 06/12/2011
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 PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. 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.
7. 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.
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.
16. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma 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
Waldemir Moka (PMDB/MS) 1

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 16.11.2011)

1- O Senador Waldemir Moka foi eleito 2º Vice-Presidente na sessão do Senado Federal de 16.11.2011.
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

COMPOSIÇÃO 1
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
Senadora
Ana
Amélia
Vice-Presidente:

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 Thame 2
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 8

Suplentes
PT
Bohn Gass
Newton Lima
Sibá Machado
Weliton Prado
Zé Geraldo
PMDB
Fátima Pelaes
Gastão Vieira
Lelo Coimbra
Valdir Colatto
PSDB
Duarte Nogueira 3
Luiz Nishimori 3
Reinaldo Azambuja 3
PP
Afonso Hamm
Raul Lima
DEM
Marcos Montes 4
Augusto Coutinho 5
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)
7
Vago
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 08.11.2011)

________________________
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
10-8-2011.
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.
7- Em 8-11-2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago (PMDB/PB) ter deixado o mandato.
8- Vaga cedida pelo PR.

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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