REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
ANO LXVII - Nº 027 - QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2012 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1ª VICE-PRESIDENTE
Marta Suplicy - (PT-SP)
2º VICE-PRESIDENTE

    
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 - 
  (PMDB-SC) 
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.
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LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PV/PSC) - 24
Líder
Renan Calheiros - PMDB

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

Líder do PMDB - 18
Renan Calheiros
Vice-Líderes do PMDB
Vital do Rêgo
Eduardo Braga (38)
Sérgio Souza (20)
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

(22,25)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz
Lídice da Mata (29,39)
Inácio Arruda

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

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

Líder do PP - 5

....................
Líder do PSDB - 10
Alvaro Dias
Vice-Líderes do PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (6)
Paulo Bauer (7,31)
Flexa Ribeiro (5,34)

Líder do PDT - 5

Vice-Líder do PP
Ana Amélia (12)

Líder do DEM - 5

Acir Gurgacz

Demóstenes Torres

Vice-Líder do PDT
Pedro Taques (21)

Líder do PV - 1
Paulo Davim

(3,4)

Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (26)

Líder do PSB - 4
Lídice da Mata

(26)

(22,25)

Vice-Líderes do PT
Wellington Dias (24)
Lindbergh Farias (27)
Ana Rita (28)
Anibal Diniz (23)

Francisco Dornelles

Líder
Jayme Campos - DEM
Vice-Líderes
Cyro Miranda (33)
Flexa Ribeiro (5,34)
Lúcia Vânia (35)
Mário Couto (32)
Paulo Bauer (7,31)

Líder do PT - 13
Walter Pinheiro

Bloco Parlamentar Minoria
(PSDB/DEM) - 15

(29,39)

Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares

(30)

Líder do PC DO B - 2
Inácio Arruda
Líder do PRB - 1
Eduardo Lopes
PR - 7
Líder
Blairo Maggi - PR

(37)

PTB - 6

PSOL - 1

Líder
Gim Argello - PTB

(19)

Líder
Randolfe Rodrigues - PSOL

(18)

Vice-Líderes
João Vicente Claudino
Mozarildo Cavalcanti
PSD - 2
Líder
Kátia Abreu - PSD

Governo
(11,13)

Líder
Eduardo Braga - PMDB

Vice-Líder
Sérgio Petecão

(38)

Vice-Líderes
Gim Argello
Benedito de Lira
Lídice da Mata (29,39)
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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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).
12. 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.
13. Em 08.11.2011, foi lido o Of. nº 1.327/2011-GSKAAB, que comunica a indicação da Senadora Kátia Abreu, como Líder, e do Senador Sérgio
Petecão, como Vice-Líder do PSD.
14. 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.
15. Em 28.11.2011, o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o término de sua licença.
16. Em 29.11.2011, o Senador Gilvam Borges deixou o mandato.
17. 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.
18. Senador Randolfe Rodrigues é designado líder do PSOL, conforme OF. GSMB N° 713/2011, lido na sessão do dia 21 de dezembro de 2011.
19. Senador Blairo Maggi é designado Líder do PR de 01/02/2012 a 31/01/2013, conforme OF. S/N - 2012, lido na sessão de 3 de fevereiro de 2012.
20. Senador Sérgio Souza é designado Vice-Líder do PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 001/2012, lido na sessão do dia 3 de fevereiro de 2012.
21. Senador Pedro Taques é designado Vice-Líder do PDT, conforme OF. LPDT Nº 001/2012, lido na sessão do dia 6 de fevereiro de 2012.
22. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do PT, conforme OF. GLDPT Nº 002/2012, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2012.
23. Senador Anibal Diniz é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
24. Senador Wellington Dias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
25. Senador Walter Pinheiro é designado Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. GLDBAG Nº 005/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro
de 2012.
26. Senador Jayme Campos é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. S/N, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
27. Senador Lindbergh Farias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
28. Senadora Ana Rita é designada Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG Nº 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
29. Senadora Lídice da Mata é designada Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 8/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
30. Senador Antonio Carlos Valadares é designado Vice-Líder do PSB, conforme OF. GLPSB Nº 9/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
31. Senador Paulo Bauer é designado 5º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
32. Senador Mário Couto é designado 4 º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
33. Senador Cyro Miranda é designado 1º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
34. Senador Flexa Ribeiro é designado 2º Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
35. Senadora Lúcia Vânia é designada 3ª Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM Nº 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
36. Senador Marcelo Crivella afastou-se do exercício do mandato, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, para
assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
37. Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB, conforme Of. GSMC Nº 12/2012, lido na sessão de 08 de março de 2012.
38. Senador Eduardo Braga é designado Líder do Governo, conforme Mensagem nº 75, lida na sessão de 13 de março de 2012.
39. Senadora Lídice da Mata é designada Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, conforme
Of. nº 035/2012-GLDBAG, lido na sessão de 13 de março de 2012.


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 28ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 14 DE MARÇO DE 2012
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012 (nº
2.784/2008, na Casa de origem), de autoria da Deputada Rebecca Garcia, que altera a Lei nº 9.797, de
6 de maio de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora da mama pela
rede de unidades integrantes do Sistema Único de
Saúde – SUS nos casos de mutilação decorrentes
de tratamento de câncer.........................................
1.2.2 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, no dia 7 de fevereiro último,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 2009.........................................
1.2.3 – Pareceres
Nº 142, de 2012, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 370,
de 2011. .................................................................
Nº 143, de 2012, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 525,
de 2011. .................................................................
Nº 144, de 2012, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 379,
de 2011. .................................................................
Nº 145, de 2012, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 461,
de 2011. .................................................................
Nºs 146 e 147, de 2012, das Comissões de
Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de
Assuntos Sociais, respectivamente, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 406, de 2012.........................
Nºs 148 e 149, de 2012, das Comissões de Assuntos Econômicos; e de Serviços de Infraestrutura,
respectivamente, sobre o Ofício nº 18, de 2008.........
Nºs 150 e 151, de 2012, das Comissões de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Serviços de Infraestrutura,
respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 427, de 2009......................................................
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1.2.4 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que os Projetos de Lei do Senado
nºs 370, 525, 379, 461 e 406, de 2011, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados
pelo Plenário (Ofícios nºs 25 a 29/2012-CAS)......
Adoção das providências necessárias a fim
de atender às recomendações contidas nos Pareceres nº 148 e 149, de 2012...................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 427, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. (Ofício nº
23/2012-CI).............................................................
1.2.5 – Leitura de proposta de emenda à
Constituição
Nº 12, de 2012, tendo como primeiro signatário o Senador Eduardo Suplicy, que dá nova redação
ao inciso I do art. 217 da Constituição Federal, para
limitar a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações de acordo com os interesses
da sociedade..........................................................
1.2.6 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2012, de
autoria do Senador Paulo Bauer, que altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
para estabelecer critério de distribuição do resultado
do exercício financeiro para as contas vinculadas
dos trabalhadores. .................................................
Projeto de Lei do Senado nº 49, de 2012, de
autoria do Senador Paulo Bauer, que altera a Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para dispor sobre o Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e do estabelecimento
de mecanismo de transparência e de prestação de
contas do gestor e do agente operador do FGTS..
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2012, de
autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e a Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre o
Código de Defesa do Consumidor..........................
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1.2.7 – Comunicação
Do Senador Lobão Filho, solicitando o registro
da presença de S. Exª no dia 13 de março de 2012....
1.2.8 – Discursos do Expediente
SENADORA ANA AMÉLIA – Registro da participação de S. Exª, hoje, na cerimônia de posse do
Deputado Pepe Vargas como Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário; e outro assunto.............
SENADOR PAULO BAUER – Apresentação de
dois projetos de lei que tratam de assuntos relativos ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). .....
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Homenagem ao Sr. Laucides Oliveira, falecido em
7 do corrente...........................................................
1.2.9 – Leitura de requerimento
Nº 147, de 2012, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Laucides Inácio de Oliveira.......
1.2.10 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
– Satisfação com a futura produção de potássio,
pela Vale, no Estado de Sergipe.............................
SENADOR JARBAS VASCONCELOS – Posicionamento sobre o papel da Comissão da Verdade...
SENADOR LAURO ANTONIO – Referência
aos trabalhos desenvolvidos pela Subcomissão
Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, no
âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo; e outro assunto......................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Registro
do início, hoje, em Pernambuco, do programa oficial
do governo federal intitulado “Crack, é possível vencer”, com a adesão do Estado de Pernambuco......
SENADORA ANGELA PORTELA – Necessidade de votação de nova lei complementar para
revisão dos critérios de rateio dos recursos direcionados ao Fundo de Participação dos Estados e
Municípios...............................................................
SENADOR PAULO DAVIM – Apelo para um
entendimento e compromisso junto à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para a apreciação
de matéria que aprova a jornada de 30 horas semanais para técnicos, enfermeiros e auxiliares de
enfermagem............................................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Cumprimentos ao Presidente do Santos Futebol Clube,
Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, pelo envio de carta
ao Presidente do Sport Club Corinthians Paulista,
com pedido de desculpas ao treinador Tite sobre
lamentável incidente; e outros assuntos.................
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder –
Importância do estabelecimento de diálogo permanente entre as diversas correntes políticas para a
defesa dos interesses nacionais.............................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Considerações acerca do projeto, em tramitação na Câmara
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Março de 2012

dos Deputados, que modifica as regras para distribuição dos royalties do petróleo; e outro assunto. .........
SENADOR ALVARO DIAS – Apelo ao novo Líder do Governo no Senado Federal, Senador Eduardo
Braga, no sentido da aprovação do requerimento de
convocação do Ministro Fernando Pimentel.............
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Fala da Presidência (Senador José
Sarney)
Referente à disponibilização do Relatório da
Presidência contendo as atividades do Senado Federal
e do Congresso Nacional durante o ano de 2011......
1.3.2 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.3 – Item 4 (Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 29,
de 2007; e 40, de 2011) (inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 40,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador
José Sarney, que altera o art. 17 da Constituição
Federal, para permitir coligações eleitorais apenas
nas eleições majoritárias. Não houve oradores na
segunda sessão de discussão em primeiro turno.
Leitura da Emenda nº 1-PLEN.............................
1.3.4 – Item 5 (Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda a Constituição nºs 29,
de 2007, e 40, de 2011) (inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que altera o art. 17, § 1º,
da Constituição Federal, para admitir coligações
eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Não
houve oradores na segunda sessão de discussão
em primeiro turno....................................................
1.3.5 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 19, de 2012, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Eduardo
Braga e outros Senadores. Aprovado...................
1.3.6 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Discursos
SENADORA MARTA SUPLICY – Considerações sobre a conveniência da atualização do
Código de Defesa do Consumidor, em virtude da
comemoração, amanhã, do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor..................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder – Críticas ao governo desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores, em virtude do cenário atual brasileiro. ..........
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder –
Registro de audiência da bancada baiana no Senado
com o Ministro da Integração Nacional para tratar
da seca que assola a região da Chapada Diamantina; e outros assuntos............................................
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SENADOR FLEXA RIBEIRO – Considerações
sobre o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC)......................................................................
SENADOR PEDRO TAQUES – Considerações
sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, em
7 do corrente, acerca da inconstitucionalidade da
Medida Provisória que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.................
SENADOR CYRO MIRANDA – Considerações sobre o prognóstico do Ministro de Estado
da Fazenda acerca do desenvolvimento econômico
brasileiro; e outro assunto.......................................
SENADOR MAGNO MALTA – Contribuição dos
esportes para o arrefecimento das drogas no Brasil....
SENADOR ROMERO JUCÁ – Considerações
acerca da atuação de S. Exª quando do exercício
da Liderança do Governo no Senado Federal........
O SR. PRESIDENTE (Senador José Sarney)
– Considerações sobre exercício da função de Líder
de Governo pelo Senador Romero Jucá................
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO – Comemoração pelo transcurso do aniversário de 27 anos
de fundação do jornal Diário do Amazonas.............
SENADOR PAULO PAIM – Anúncio da participação de S. Exª, no dia 16 do corrente, em audiência pública sobre a Campanha Nacional em Defesa
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), do
Direito Social e da Previdência Universal a Todos
os Trabalhadores; e outros assuntos......................
1.4.2 – Comunicação
Da Liderança do DEM no Senado Federal,
de indicação de membros para integrarem a Comissão Temporária Externa, criada nos termos do
Requerimento nº 39, de 2012. (Ofício nº 10/2012).
Designação dos Senadores Demóstenes Torres,
como titular, e Jayme Campos, como suplente, para
comporem a referida comissão...............................
1.4.3 – Leitura de requerimentos
Nº 148, de 2012, de autoria do Senador Acir
Gurgacz, solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 224, de 2004. Será incluído em Ordem do Dia
oportunamente.....................................................
Nº 149, de 2012, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos ao Sr. Ariosto Lopes Braga...................
Nº 150, de 2012, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando informações ao
Ministro de Estado da Justiça.................................
Nº 151, DE 2012, de autoria do Senador Paulo
Bauer, solicitando voto de louvor ao tenista Gustavo
Kuerten...................................................................
1.4.4 – Leitura de proposta de emenda à
Constituição
Nº 13, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Cristovam Buarque, que acrescenta parágrafo ao art. 14 da Constituição, para estabelecer
que as informações bancárias, patrimoniais e fiscais
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de candidatos a cargos eletivos sejam colocados à
disposição de órgãos de fiscalização e controle........
1.4.5 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2012, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera
a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para
criminalizar o uso da arma de eletrochoque...........
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suplementar, perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado
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7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
8 – 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
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
9 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
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Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005)
Programa Senado Jovem Brasileiro (Resolução nº 42, de 2010)
CONGRESSO NACIONAL
10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência – CCAI (Lei nº 99.883, de 1999)
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Ata da 28ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 14 de março de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin,
e dos Srs. Paulo Davim, Mozarildo Cavalcanti, Cyro Miranda, Jayme Campos e Inácio Arruda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 20 horas e 52 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012 (nº
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2.784/2008, na Casa de origem, da Deputada Rebecca Garcia), que altera a Lei nº 9.797, de 6 de maio de
1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade de cirurgia
plástica reparadora da mama pela rede de unidades
integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012,
vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação
Participativa; e de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Esgotou-se, no dia 7 de fevereiro último, o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º a 5, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2009 (nº 123/2007, na Casa de origem,
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do Deputado Neilton Mulim), que possibilita a realização de cirurgia plástica reparadora, gratuitamente, a
mulheres vítimas de violência.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
com emendas, e uma vez que as referidas emendas
são de mérito, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o texto final das emendas
do Senado:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 25 a
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29, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 370, 525,
379, 461 e 406, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência aos Ofícios nºs 25 a 29, de
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com relação aos Pareceres nºs 148 e 149, de
2012, das Comissões de Assuntos Econômicos; e de
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Serviços de Infraestrutura, sobre o Ofício nº 18, de
2008, a Presidência tomará as providências necessárias a fim de atender às recomendações contidas em
suas conclusões.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 23, de 2012,
do Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 427, de 2009.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com referência ao Ofício nº 23, de 2012, fica
aberto o 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 427, de 2009, seja
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apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:

06382 Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2012

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15 06383

06384 Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2012

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 15 06385

06386 Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 48, DE 2012
Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS), para estabelecer critério de distribuição do resultado
do exercício financeiro para as contas vinculadas dos trabalhadores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º ...................................................
...............................................................
XIV – decidir sobre a distribuição dos resultados positivos do FGTS, em cada exercício,
para as contas vinculadas dos trabalhadores,
observado o critério definido no art. 13-A. (NR)”
“Art. 13-A. Será distribuído às contas
vinculadas dos trabalhadores percentual não
inferior a sessenta por cento do resultado positivo apurado do exercício do ano anterior.
Parágrafo único. A distribuição entre as
contas vinculadas do trabalhador será proporcional ao saldo de cada conta apurado ao final
do exercício a que se referir o resultado. (NR)”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
Mesmo compreendendo a nobre finalidade do
FGTS em prover financiamento barato para projetos
habitacionais, de saneamento básico e de infraestrutura, de modo geral, parece clara a necessidade de
garantir uma proteção mínima ao valor do patrimônio do
trabalhador cotista, o que claramente não ocorre hoje.
Vale lembrar que essa poupança, além de compulsória, só pode ser sacada em situações muito especiais, todas de grande implicação na vida dessas
pessoas, como no caso da aquisição da casa própria.
Desse ponto de vista, o projeto em comento vai ao
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encontro de uma justa aspiração dos trabalhadores
titulares de contas do FGTS.
Qualquer proposta de elevação da remuneração
dos depósitos do FGTS está vinculada ao equilíbrio
entre os interesses dos detentores dos depósitos, isto
é, os trabalhadores do setor formal que recebem sua
remuneração por meio das taxas cobradas dos financiamentos que são concedidos ao setor público – para
obras de infraestrutura urbana, saneamento e habitação popular – e os tomadores de empréstimo para a
compra da casa própria (os mutuários). Por isso, as
alternativas que procuram alterar os índices de remuneração das contas trazem em si um desafio muito
grande, pois interferem no delicado equilíbrio entre as
partes passiva e ativa do sistema do FGTS.
Julgo, não obstante, ser possível viabilizarmos
proposta que não toque nos índices de correção das
contas vinculadas do FGTS, sem prejuízo das finalidades adjacentes do mencionado fundo. Nesse sentido,
chamo a atenção para os resultados do FGTS.
Tais resultados têm se mostrado excelentes nos
últimos exercícios, evidenciando que muitos dos recursos dos trabalhadores podem ser revertidos para suas
respectivas contas. O patrimônio líquido do FGTS experimentou um aumento de mais de 50% desde 2007,
somando, de acordo com os balanços de 2010, cerca
de R$ 35 bilhões. O resultado positivo para o exercício de 2010 foi de R$ 5,3 bilhões, quantia essa que
poderia perfeitamente ser distribuída, pelo menos em
parte, a todos os cotistas com saldo em suas contas.
Deve-se destacar que em toda a legislação do
FGTS não há previsão de distribuição do resultado do
exercício para as contas vinculadas dos trabalhadores.
E é isso que gostaríamos de fazer com a apresentação
deste projeto de lei.
Propomos que pelo menos 60 % do resultado
positivo do exercício retorne às contas vinculadas
na proporção do saldo da conta apurado ao final do
exercício a que se refere. Esse percentual poderá ser
elevado, se assim o Conselho Curador entender conveniente. – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Conversão da Medida Provisória nº 177/90
Vide Decreto nº 99.684, de 1990
Vide Lei nº 9.012, de 1995
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e
órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto
nº 3.101, de 2001)
I – Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
II – Ministério do Planejamento e Orçamento;
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
III – Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
IV – Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
V – Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)
VI – Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)
§ 1º A Presidência do Conselho Curador será
exercida pelo representante do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social.
§ 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.21637, de 2001)
§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido
convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la,
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade,
qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador.
§ 5o As decisões do Conselho serão tomadas
com a presença da maioria simples de seus membros,
tendo o Presidente voto de qualidade. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 6º As despesas porventura exigidas para o
comparecimento às reuniões do Conselho constituirão
ônus das respectivas entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes
dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes
das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para
todos os fins e efeitos legais.
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador
os meios necessários ao exercício de sua competên-
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cia, para o que contará com uma Secretaria Executiva
do Conselho Curador do FGTS.
§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e
suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego,
da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos
por motivo de falta grave, regularmente comprovada
através de processo sindical.
Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa
Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.
Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I – estabelecer as diretrizes e os programas de
alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo
com os critérios definidos nesta lei, em consonância
com a política nacional de desenvolvimento urbano e
as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo
Governo Federal;
II – acompanhar e avaliar a gestão econômica e
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais
e o desempenho dos programas aprovados;
III – apreciar e aprovar os programas anuais e
plurianuais do FGTS;
IV – pronunciar-se sobre as contas do FGTS,
antes do seu encaminhamento aos órgãos de controle
interno para os fins legais;
V – adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do Ministério da Ação Social e
da Caixa Econômica Federal, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que
concerne aos recursos do FGTS;
VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias
de sua competência;
VII – aprovar seu regimento interno;
VIII – fixar as normas e valores de remuneração
do agente operador e dos agentes financeiros;
IX – fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;
X – fixar critério e valor de remuneração para o
exercício da fiscalização;
XI – divulgar, no Diário Oficial da União, todas
as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos.
XII - fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador, decorrentes de
depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com
contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de
composição de dívida com o FGTS. (Incluído pela Lei
nº 9.711, de 1998)
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XIII – em relação ao Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS:
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS
por proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela
Lei nº 11.491, de 2007)
b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição
dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em
cada exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
c) definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento;
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa
Econômica Federal pela administração e gestão do FI-FGTS, inclusive a taxa de risco; (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
e) definir a exposição máxima de risco dos investimentos do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491,
de 2007)
f) estabelecer o limite máximo de participação dos
recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento
e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das
cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada,
observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado
pela Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS
pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os
limites globais e individuais, parâmetros e condições
de aplicação e resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491,
de 2007)
Art. 6º Ao Ministério da Ação Social, na qualidade
de gestor da aplicação do FGTS, compete:
I – praticar todos os atos necessários à gestão
da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes
e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
II – expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para implementação dos programas
aprovados pelo Conselho Curador;
III – elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os
por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de
julho ao Conselho Curador do Fundo;
IV – acompanhar a execução dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do
FGTS, implementados pela CEF;
V – submeter à apreciação do Conselho Curador
as contas do FGTS;
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VI – subsidiar o Conselho Curador com estudos
técnicos necessários ao aprimoramento operacional
dos programas de habitação popular, saneamento
básico e infra-estrutura urbana;
VII – definir as metas a serem alcançadas nos
programas de habitação popular, saneamento básico
e infra-estrutura urbana.
Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade
de agente operador, cabe:
I – centralizar os recursos do FGTS, manter e
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II – expedir atos normativos referentes aos procedimentos adiministrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
III – definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana,
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério da Ação Social;
IV – elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
VI – elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério da Ação Social;
VII – implementar os atos emanados do Ministério da Ação Social relativos à alocação e aplicação
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes
estabelecidas
Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade
de agente operador, cabe:
I – centralizar os recursos do FGTS, manter e
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II – expedir atos normativos referentes aos procedimentos adiministrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
III – definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana,
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério da Ação Social;
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IV – elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base
nos parâmetros fixados para atualização dos saldos
dos depósitos de poupança e capitalização juros de
(três) por cento ao ano.
1º Até que ocorra a centralização prevista no
item I do art. 7º, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e o respectivo
crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro
dia útil de cada mês, com base no saldo existente no
primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos os saques
ocorridos no período.
2º Após a centralização das contas vinculadas,
na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária
e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e
o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada,
no dia 10 (dez) de cada mês, com base no saldo existente no dia 10 (dez) do mês anterior ou no primeiro
dia útil subseqüente, caso o dia 10 (dez) seja feriado
bancário, deduzidos os saques ocorridos no período.
3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores
optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971,
a capitalização dos juros dos depósitos continuará a
ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros
passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano:
I – 3 (três) por cento, durante os dois primeiros
anos de permanência na mesma empresa;
II – 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto
ano de permanência na mesma empresa;
III – 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano
de permanência na mesma empresa;
IV – 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro
ano de permanência na mesma empresa.
4º O saldo das contas vinculadas é garantido
pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro
especial para esse fim.
Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos
trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos termos do Capítulo V do Título
IV da CLT.
regime do FGTS. Considera-se diretor aquele
que exerça cargo de administração previsto em lei,
estatuto ou contrato social, independente da denominação do cargo.
(Às Comissões de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 49, DE 2012
Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para dispor sobre o Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e do estabelecimento de mecanismos
de transparência e de prestação de contas
do gestor e do agente operador do FGTS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 3º O FGTS será regido por normas
e diretrizes estabelecidas por um Conselho
Curador, composto por representação paritária
de trabalhadores, empregadores e órgãos e
entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.
§ 1º A presidência do Conselho Curador,
eleita bienalmente por maioria absoluta, será
alternada entre as representações dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo, e
exercida pelo representante do Ministério do
Trabalho e Emprego quando couber à representação do Governo.
§ 2º A vice-presidência do Conselho
Curador será exercida pelo representante do
Ministério do Trabalho e Emprego quando a
presidência couber à representação dos trabalhadores ou dos empregadores, devendo ser
eleita na forma do § 1º quando a presidência
for exercida pelo representante do Ministério
do Trabalho e Emprego.
§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos
suplentes serão indicados pelas respectivas
centrais sindicais e confederações nacionais
e nomeados pelo Presidente da República, e
terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação
de seu Presidente.
§ 5º O Conselho Curador poderá ser convocado, havendo necessidade, por qualquer
membro, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ 6º As decisões do Conselho Curador
serão tomadas com a presença da maioria
simples de seus membros, tendo o Presidente
voto de qualidade.
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§ 7º As despesas porventura exigidas
para o comparecimento às reuniões do Conselho Curador constituirão ônus das respectivas
entidades representadas.
§ 8º As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho
Curador, decorrentes das atividades desse
órgão, serão abonadas, computando-se como
jornada efetivamente trabalhada para todos os
fins e efeitos legais.
§ 9º Competirá ao Ministério do Trabalho
proporcionar ao Conselho Curador os meios
necessários ao exercício de sua competência,
para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Curador do FGTS.
§ 10 Aos membros do Conselho Curador,
enquanto representantes dos trabalhadores,
efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano
após o término do mandato de representação,
somente podendo ser demitidos por motivo de
falta grave, regularmente comprovada através
de processo sindical.”
“Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS
será efetuada pelo Ministério das Cidades,
cabendo à Caixa Econômica Federal (CEF) o
papel de agente operador.” (NR)
“Art. 6º Ao Ministério das Cidades, na
qualidade de gestor da aplicação do FGTS,
compete:” (NR)
“Art. 7º ...................................................
...............................................................
III – definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas
de habitação popular, saneamento básico e
infraestrutura urbana, estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério
das Cidades;
...............................................................
VI – elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério das Cidades;
VII – implementar os atos emanados do
Ministério das Cidades relativos à alocação e
aplicação dos recursos do FGTS, de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador.
...............................................................
Parágrafo único. O Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal deverão dar
pleno cumprimento aos programas anuais em
andamento, aprovados pelo Conselho Cura-
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dor, sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia
anuência daquele colegiado.” (NR)
“Art. 8º O Ministério das Cidades, a Caixa
Econômica Federal e o Conselho Curador do
FGTS serão responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos
nesta lei.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 8º-A Os atos e minutas de normativos do Conselho Curador deverão ser sempre
acompanhados da exposição formal dos motivos que os justifiquem, devendo ser publicados
e colocados à disposição do público em meio
impresso e na rede mundial de computadores.
Art. 8º-B Após os primeiros sessenta dias
de cada ano corrente, o Presidente do Conselho Curador, o Presidente da Caixa Econômica Federal (CEF) e o Ministro das Cidades
deverão apresentar, em reunião da comissão
temática pertinente do Senado Federal, relatório de gestão, que contemple, no mínimo:
I – os balanços e explicações dos resultados alcançados nos últimos doze meses
pelo FGTS, bem como resultados contábeis da
CEF no que concerne ao seu papel de agente
operador do FGTS;
II – apresentação e explicação de como
os recursos do FGTS geridos pelo Ministério
das Cidades estão sendo aplicados;
III – apresentação de todos os normativos expedidos, com as respectivas exposições
de motivos;
III – cópia de atas das reuniões do órgão
normativo;
IV – planos e ações a serem implementados nos doze meses seguintes. (NR)”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
tem sido uma das principais fontes de recursos disponíveis para os investimentos nas áreas de habitação
e saneamento básico. Infelizmente, não se tem uma
dimensão clara das aplicações desses recursos, que
servem de justificativa, incorreta, diga-se de passagem, para o cenário decadente da remuneração que
os cotistas das contas vinculadas do Fundo fazem jus.
Desse modo, cabe aos gestores e agentes operadores do sistema do FGTS proporcionarem à so-
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ciedade explicações concretas e plausíveis para que
seus cidadãos tenham noção de como seus recursos,
insuficientemente remunerados, estão sendo usados.
É preciso mais transparência e responsabilização dos
órgãos de Governo. É fundamental que a sociedade
tenha condições de saber se seu sacrifício está sendo
recompensado em forma de bem-estar social.
Ademais, não se compreende como um fundo
tripartite possa ter em sua composição um número de
membros do Governo muito superior ao de empregados e empregadores. Isso gera uma distorção enorme
a favor dos interesses do governo, um desequilíbrio
decisório, que tornam as decisões do órgão normativo
do FGTS, o Conselho Curador, desequilibradas para
um dos lados envolvidos. A isso se acrescenta o fato
de que a presidência de tal Conselho está assegurada ao Ministério do Trabalho, tornando o processo de
decisão ainda mais enviesado.
Relativamente ao quesito “transparência das decisões”, entendemos como valioso instrumento a divulgação ampla e irrestrita da exposição de motivos
das resoluções e normas aprovadas. A exposição de
motivos é instrumento importante para tornar públicas
as intenções do proponente, permitindo, inclusive, a
possibilidade de maior cobrança da sociedade. Também não se deve deixar de lado o fato de que os atos
normativos devem ser devidamente avaliados à luz
dos motivos invocados, exigindo-se que haja uma conexão lógica entre os motivos alegados e as finalidades propostas, sob pena de não atender ao requisito
de razoabilidade.
Assim, a Administração Pública estaria evitando
que seus procedimentos normativos sejam despidos
de sentido prático ou legítimo. Além disso, poderiam
ser elemento balizador de questionamentos também
por parte do Poder Legislativo.
Com relação a este último, entendemos que o
ideal seria criar um mecanismo de controle mais efetivo
sobre as atividades dos gestores e agentes operadores
do FGTS. Esse controle poderá ser especialmente usado para verificar a compatibilidade das ações adotadas
com as políticas definidas para o setor, além de ouvir
os demais órgãos quanto às mudanças normativas realizadas em determinado período de tempo, bem como
as respectivas justificativas. Com isso, pretende-se
disciplinar as ações desses órgãos e elevar o preceito
constitucional que atribui ao Congresso Nacional ou a
qualquer de suas Casas a competência de fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, tarefa que requer
amplo acesso a informações relacionadas a esses atos.
Dessa maneira, propomos algumas alterações na
Lei nº 8.036, de 1990,. Por um lado, que o Conselho
Curador seja estruturado de maneira mais equilibrada,
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com presidência rotativa entre as representações, tal
como ocorre no Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). Por outro, que,
anualmente, as autoridades responsáveis pelo FGTS
apresentem, nesta Casa, os resultados do ano anterior, bem como o planejamento das ações a serem
estabelecidas para os meses seguintes.
Por fim, propomos a atualização da Lei 8.036, de
1990, estabelecendo o Ministério das Cidades como
órgão gestor do FGTS, em substituição ao antigo Ministério da Ação Social.
Entendemos que esse conjunto de argumentos
poderá provocar uma atenção mais precisa do Governo em relação papel fiscalizador e do Congresso
Nacional nas ações vinculadas ao FGTS. – Senador
Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Conversão da Medida Provisória nº 177/90
Vide Decreto nº 99.684, de 1990
Vide Lei nº 9.012, de 1995
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, e dá outras providências.
Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e
órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto
nº 3.101, de 2001)
I – Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
II – Ministério do Planejamento e Orçamento;
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
III – Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
IV – Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
V – Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)
VI – Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)
§ 1º A Presidência do Conselho Curador será
exercida pelo representante do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social.
§ 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.21637, de 2001)
§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Tra-
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balho e da Previdência Social, e terão mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido
convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la,
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade,
qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador.
§ 5o As decisões do Conselho serão tomadas
com a presença da maioria simples de seus membros,
tendo o Presidente voto de qualidade. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 6º As despesas porventura exigidas para o
comparecimento às reuniões do Conselho constituirão
ônus das respectivas entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes
dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes
das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para
todos os fins e efeitos legais.
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador os
meios necessários ao exercício de sua competência,
para o que contará com uma Secretaria Executiva do
Conselho Curador do FGTS.
§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e
suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego,
da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos
por motivo de falta grave, regularmente comprovada
através de processo sindical.
Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa
Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.
Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I – estabelecer as diretrizes e os programas de
alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo
com os critérios definidos nesta lei, em consonância
com a política nacional de desenvolvimento urbano e
as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo
Governo Federal;
II – acompanhar e avaliar a gestão econômica e
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais
e o desempenho dos programas aprovados;
III – apreciar e aprovar os programas anuais e
plurianuais do FGTS;
IV – pronunciar-se sobre as contas do FGTS, antes do seu encaminhamento aos órgãos de controle
interno para os fins legais;
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V – adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do Ministério da Ação Social e
da Caixa Econômica Federal, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que
concerne aos recursos do FGTS;
VI – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias
de sua competência;
VII – aprovar seu regimento interno;
VIII – fixar as normas e valores de remuneração
do agente operador e dos agentes financeiros;
IX – fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;
X – fixar critério e valor de remuneração para o
exercício da fiscalização;
XI – divulgar, no Diário Oficial da União, todas
as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos.
XII – fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador, decorrentes de
depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com
contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de
composição de dívida com o FGTS. (Incluído pela Lei
nº 9.711, de 1998)
XIII – em relação ao Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS:
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS
por proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela
Lei nº 11.491, de 2007)
b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição
dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em
cada exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
c) definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento;
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa
Econômica Federal pela administração e gestão do
FI-FGTS, inclusive a taxa de risco; (Incluído pela Lei
nº 11.491, de 2007)
e) definir a exposição máxima de risco dos investimentos do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491,
de 2007)
f) estabelecer o limite máximo de participação dos
recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento
e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das
cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada,
observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado
pela Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS
pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os limites globais e individuais, parâmetros e condições de
aplicação e resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
Art. 6º Ao Ministério da Ação Social, na qualidade
de gestor da aplicação do FGTS, compete:
I – praticar todos os atos necessários à gestão
da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes
e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
II – expedir atos normativos relativos à alocação
dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;
III – elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os
por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de
julho ao Conselho Curador do Fundo;
IV – acompanhar a execução dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do
FGTS, implementados pela CEF;
V – submeter à apreciação do Conselho Curador
as contas do FGTS;
VI – subsidiar o Conselho Curador com estudos
técnicos necessários ao aprimoramento operacional
dos programas de habitação popular, saneamento
básico e infra-estrutura urbana;
VII – definir as metas a serem alcançadas nos
programas de habitação popular, saneamento básico
e infra-estrutura urbana.
Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade
de agente operador, cabe:
I – centralizar os recursos do FGTS, manter e
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II – expedir atos normativos referentes aos procedimentos adiministrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
III – definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana,
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério da Ação Social;
IV – elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
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V – emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
VI – elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério da Ação Social;
VII – implementar os atos emanados do Ministério da Ação Social relativos à alocação e aplicação
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Curador.
VIII – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
IX – garantir aos recursos alocados ao FI-FGTS,
em cotas de titularidade do FGTS, a remuneração aplicável às contas vinculadas, na forma do caput do art.
13 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e a
Caixa Econômica Federal deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante
prévia anuência daquele colegiado.
Art. 8º O Ministério da Ação Social, a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS serão
responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos
critérios estabelecidos nesta lei.
Art. 9o As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica
Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, exclusivamente
segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do
FGTS, em operações que preencham os seguintes
requisitos: (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
I – Garantias: (Redação dada pela Lei nº 9.467,
de 1997)
a) hipotecária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
b) caução de Créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do
agente financeiro; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
c) caução dos créditos hipotecários vinculados
aos imóveis objeto de financiamento; (Incluída pela Lei
nº 9.467, de 1997)
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 50, DE 2012
Altera a lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e a Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que dispõe sobre o Código de Defesa do Consumidor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – O inciso I do artigo 3º da Lei 9.099, de
26 de setembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º....................................................
I – as causas cujo valor não exceda a 60
(sessenta) salários mínimos:
..............................................................
Art. 2º – O art. 85 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 85 – Das sentenças proferidas nas
ações individuais de que trata este código,
cujas condenações sejam iguais ou inferiores
a 60 (sessenta) salários mínimos, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1º – Para os efeitos desde artigo, considerar-se-á o valor da condenação, excluídos
quaisquer acessórios.
§ 2º – Aplica-se o disposto neste artigo
quando o direito controvertido não exceder a
60 (sessenta) salários mínimos.
§ 3º – Os embargos infringentes serão
deduzidos no prazo de 15 (quinze) dias perante o mesmo juízo, em petição fundamentada.
§ 4 – Ouvindo o embargado, em igual
prazo, serão os autos conclusos ao juiz, que,
dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Projeto objetiva prestar maior efetividade às
decisões judiciais e assim atenuar o volume dos recursos que chegam aos Tribunais.
A regra é, infelizmente, a provisoriedade das
sentenças de primeiro grau. Isso desestimula o juiz
democrático, pois, invariavelmente, terá sua decisão
questionada. Se por um lado a importância da atual
sistemática de recurso é inegável; por outro, há um
abuso no direito de recorrer.
Há opiniões avaliadas que sustentam que, em
determinadas causas, seria perfeitamente razoável
estabelecer um limite de alçada para o julgamento da
ação de ser recurso, especialmente perante os Tribunais de Justiça até determinado valor.
Aliás, tal procedimento encontra previsão na Lei
de Execução Fiscal (Leo nº 6.830/1980), mais precisamente em seu artigo 34 que estabelece caber embargos infringentes e de declaração para o próprio
juiz da causa.
Portanto, a proposição legislativa não se impõe
como nenhuma novidade inviável ou ilegal, tendo, inclusive, decisões recentíssimas (10/06/2011) específica sobre o tema, do C STF, no AG. REG. No RecExt
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460.162-1 – RS, que, à unanimidade, aprovou voto da
lavra do Exm. Min. Marco Aurélio, assim ementado:
Recurso Extraordinário – Art. 108, Inciso
II da Constituição Federal – Desprovimento do
Agravo. consoante a Jurisprudência do Supremo, o inciso II do art. 108 da lei fundamental não
é norma instituidora de recurso. O dispositivo
apenas define a competência para o julgamento daqueles criados pela lei processual. Nada
impede a opção legislativa pela inviabilidade
de inconformismo dirigido à segunda instância.
A questão restou definitivamente decidida recentemente (10/06/2011), no julgamento do Pleno do C.
Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu, em
procedimento de repercussão geral, a CONSTITUCIONALIDADE, da norma no art. 34 da LEF, reafirmando
a jurisprudência anterior da Corte sobre a matéria.
Nesse caminho, o C. STJ, através de sua primeira Turma, no AI 525.208 (Exmo. Rel. Min. Francisco
Falcão), igualmente entendeu CONSTITUCIONAL a
referida norma.
Diante do exposto, a proposta consiste em promover alteração no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (CDC) no seguinte sentido:
1– Elevar o valor da causa nos juizados cíveis
para o patamar de 60 salários mínimos.
Justificativa: Obedecendo ao princípio da simetria,
hoje a lei 10.259/2001, que criou os juizados cíveis e
criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu
no art. 3º a competência do juizado cível federal para
julgar causas até o valor de sessenta salários mínimos
(Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível
processar, conciliar e julgar causas de competência da
Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças). Assim,
nada mais coerente do que trazer esta norma para a
justiça estadual, visando, em última análise, equalizar
os valores nas duas esferas federativas.
Ademais, os produtos hoje comercializados, notadamente de informática, roupas e outros manufaturados, além dos serviços, tiveram uma majoração
considerável de preço, tanto que o aumento do custo
de vida e a positiva transposição das classes “C” e “D”,
em virtude da elevação no ganho real dos salários,
nos últimos cinco anos, ensejou enorme incremento
no consumo e na sustentação da economia brasileira,
multiplicando as demandas judiciais.
2– Estabelecer no CDC que nas ações em que a
condenação não ultrapassar sessenta salários mínimos
(simetria ao art. 475, § 2º, do CPC, art.
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3º, da Lei nº 10.259/2001 – Juizados Especiais
Cíveis e Criminais Federais, e art. 2º, Lei nº 12.153/2009
– Juizados Especiais da Fazenda Pública dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios) serão julgados, se a parte optar pelo juízo
cível, em única e última instância,
cabendo embargos infringentes e de declaração
para o próprio juiz da causa, como prevê a LEF, e já
assim o dispõe em seu art. 34 e § 2º.
Justificativa: Essa sugestão visa dar maior celeridade e efetividade às decisões em que o consumidor
é autor, determinando que possa receber o resultado
da condenação em tempo infinitamente menor que
nos dias atuais. Demais disso, em sendo norma processual, terá aplicação imediata, diminuindo, de uma
só vez, centenas de milhares de recursos que estão
acumulados nos Tribunais de Justiça aguardando julgamento. O Estado de São Paulo, por exemplo, poderá
baixar os seus processos, cabendo ao juízo de primeiro grau, ao recebê-lo, promover a vista às partes, que
manejarão ou não os embargos infringentes, os quais,
ouvida a parte contrária, merecerão solução de forma
mais simples, efetiva e definitiva.
3– Os processos em que a parte preferir demandar perante o juizado especial cível poderá deflagrá-los
normalmente, eis que, as Turmas Recursais se encarregarão, como nos dias atuais, de julgar os recursos.
Pode-se afirmar que os benefícios que essa proposta trará serão enormes e poderão ser elencados,
dependendo do prisma de cada interessado.
A rapidez da prestação jurisdicional para o consumidor, geralmente hipossuficiente, o fortalecimento
do juiz de primeiro grau e a efetividade de suas decisões, bem como o desafogo dos tribunais de justiça e
superiores, seriam a pedra de toque do fim colimado.
Inegável que o aumento da alçada para 60 salários mínimos trará benefícios a uma parcela maior de
consumidores, antigos e novos, os quais, muitas vezes,
são excluídos do juizado porque os seus produtos e
serviços alcançam, na atualidade, valor mais elevado.
A proposta legislativa, além da desejada redução
dos processos, busca a valorização dos Tribunais de
Justiça, afetando-lhes, em consequência, processos
de real e absoluto interesse social, público e privado.
Hoje, a estatística aponta no sentido de que mais
de 40% dos processos submetidos aos TJs, visam a
compensação por dano moral.
Sem olvidarmos da importância cidadã da pretensão consumerista, não se afigura razoável, inexistindo tempo útil suficiente em razão do legítimo e
constitucional direito de acesso, a análise de tantas
ações, inviabilizando o necessário e cuidadoso exame das questões de maior relevância, culminando por
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conduzi-las, todas, ao mesmíssimo tratamento. Vemos
uma verdadeira
evasão desse último citado tipo de demanda
(de maior relevância) para o rentável mercado de arbitragem.
Em contrapartida, valores imateriais e jurisdicionais respeitáveis, fruto do conhecimento adquirido ao
longo de vários anos de estudo e experiência de seus
membros (magistrados) são colocados de lado, os
quais se veem obrigados a decidir, essencialmente,
sobre infindáveis discussões a respeito de valor de
dano moral a ser arbitrado, se quatro ou cinco mil reais,
afugentando, assim, as grandes demandas judiciais
existentes e as que estariam por vir em decorrência
da recuperação econômica do País.
A proposta é simples e viável, sob os aspectos
acima considerados, sendo, portanto, de fundamental
importância para fortalecer o Poder Judiciário. – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Capítulo II
Dos Juizados Especiais Cíveis
Seção I
Da Competência
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência
para conciliação, processo e julgamento das causas
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I – as causas cujo valor não exceda a quarenta
vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
III – a ação de despejo para uso próprio;
IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de
valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a
execução:
I – dos seus julgados;
II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor
de até quarenta vezes o salário mínimo, observado o
disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.
§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado
Especial as causas de natureza alimentar, falimentar,
fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também
as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao
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estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho
patrimonial.
§ 3º A opção pelo procedimento previsto nesta
Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese
de conciliação.
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
TÍTULO III
Da Defesa do Consumidor em Juízo
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 85. (Vetado).
Art. 86. (Vetado).
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada
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má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé,
a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados
em honorários advocatícios e ao décuplo das custas,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.
Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único
deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada
em processo autônomo, facultada a possibilidade de
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A comunicação que acaba de ser lida vai à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Gostaria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação
inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é a primeira inscrita.
Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– No mesmo sentido, solicito minha inscrição.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o segundo inscrito.
Com a palavra, a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável.) – Srª Presidente; Srs. Senadores; nossos convidados gaúchos, que vêm a este
plenário no início da tarde, tive a honra de participar da
cerimônia de posse do Ministro do Desenvolvimento
Agrário do Governo Dilma Rousseff, o Deputado do seu
partido, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande
do Sul, Pepe Vargas.
Dos quatro Ministros, ele é o quarto a ocupar esse
importante posto, que cuida da agricultura familiar, da
reforma agrária. Três foram do meu Estado. O primeiro,
Miguel Rossetto. Aliás, eu, como jornalista, fui a primeira a noticiar, na minha coluna, a indicação dele pelo
então Presidente Lula, no primeiro mandato. Depois,
o Ministro Guilherme Cássio e, agora, Pepe Vargas,
que é de Caxias do Sul, foi Prefeito da cidade, liderava a Frente Parlamentar da pequena e microempresa.
Vindo da Serra Gaúcha, marcada por minifúndios, S. Exª tem todas as condições para aceitar esse
desafio e desempenhar bem a tarefa.
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Ouvi, com atenção, o pronunciamento não apenas
do novo Ministro, mas o do seu antecessor, Ministro
Florence, e também o da Presidenta Dilma Rousseff.
Eu queria fazer um registro, cumprimentando o
foco que o Governo está dando agora, que é um cuidado muito especial para a juventude da área rural,
especialmente da agricultura familiar.
Em muitas das minhas idas ao interior do Rio
Grande, eu ouvia relatos de mães – especialmente de
mães, porque são elas que ao fim e ao cabo cuidam
da sustentação da atividade, cuidam da casa – de
que estavam desoladas porque os filhos não queriam
saber de ficar na propriedade. E essa sucessão provoca o chamado êxodo rural, porque os jovens sem
entretenimento, sem perspectiva de poder em relação
à educação, em relação ao acesso à área de informação ou de informatização, como a Internet, perdem o
interesse em ficar na área rural. E, seguramente, desejamos que esse programa dê bons frutos. É o que
nós todos desejamos.
Também o próprio Ministro Pepe Vargas lembrou,
adequadamente, que, desde o tempo do Império, foi
realizada, na serra do Rio Grande do Sul, na Serra
Gaúcha, a primeira reforma agrária, que dá os seus
resultados hoje, porque não só Caxias do Sul, mas
todo o entorno daqueles Municípios tão desenvolvidos
tiveram como base a agricultura familiar. É o minifúndio
altamente produtivo.
Eu queria apenas, Presidenta Marta Suplicy, lamentar de não ter havido reconhecimento ao um ex-Ministro da Agricultura do meu partido do Rio Grande
do Sul, Francisco Turra. No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o principal instrumento para a
agricultura familiar, que foi o Pronaf, Programa Nacional
de Agricultura Familiar. Com, digamos, adequada assertiva do governo Lula e, depois, da Presidenta Dilma,
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o Pronaf não só foi mantido, mas também fortalecido.
Não foi tirado sequer o nome “Pronaf”.
Então, penso que o reconhecimento a essa iniciativa, necessária e louvável, não deixa de ser um gesto
de generosidade dos sucessores e do Governo, porque
foi realmente o mecanismo que, ainda hoje, continua
dando bons frutos.
É esse o registro que faço como comunicação
inadiável no dia da posse do Ministro Pepe Vargas, a
quem desejo sucesso nesse grande desafio. E relembro que foi também pelas mãos de um gaúcho, Francisco Turra, no governo Fernando Henrique Cardoso,
que foi criado o Pronaf, Programa Nacional de Agricultura Familiar.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigada, Senadora. Aproveite também
para dar parabéns ao novo Ministro Pepe Vargas.
Com a palavra o Senador Cristovam.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Jarbas.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Com revisão do orador.) – É para
uma indagação à Mesa.
Srª Presidente, consta da Ordem do Dia, para
discussão e consequentemente votação, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 40 de 2011, que, salvo
melhor juízo, teve aberta sua discussão no dia de ontem. Consta como item 2 da Ordem do Dia.
No item 3, há uma PEC de minha autoria que trata do mesmo assunto, só que redigida com muito mais
cuidado, muito mais profundidade e antecedência. É
a que trata de coligações nas eleições proporcionais.
Eu apresentei essa proposta, que recebeu o nº 29, no
ano de 2007. Ela foi relatada na Comissão de Constituição e Justiça brilhantemente pelo Senador Tasso
Jereissati, obteve inclusive, um voto em separado do
Senador Antonio Carlos Valadares, que defendia a
confederação, se não estou enganado, dos partidos,
e do Senador Inácio Arruda.
Aprovada pela CCJ, essa PEC foi encaminhada
a esse plenário para inclusão na Ordem do Dia e ficou,
inexplicavelmente, retida na secretaria Geral da Mesa.
Eu reclamei duas vezes, não para a senhora; reclamei
para o Senador Alvaro Dias e posteriormente para o
Senador do Piauí, o Senador Mão Santa, da não inclusão na Ordem do Dia e, até hoje, não recebi nenhuma
explicação da Mesa. De repente, surge a PEC nº 40
de 2011, que, ao que parece, surgiu na Comissão de
Reforma Política, relatada pelo presidente do meu partido, que desrespeitando o Regimento, mandou anexar
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a proposta de minha autoria à PEC 40, quando devia
prevalecer, se o Regimento estiver em voga, devia
prevalecer a mais antiga, que é a PEC nº 29 de 2007.
De forma que, para não me prolongar, quero
perguntar a V. Exª por que: a PEC nº 40 de 2011 antecede a de nº 29 de 2007 na Ordem do Dia? A Mesa
errou? Há erro técnico dos assessores da Mesa? Se
ocorreu um erro, por que não há uma inversão, a minha que é mais antiga não deveria anteceder a outra?
A matéria é importantíssima, proíbe a coligação nas
eleições proporcionais, essa coisa imoral, indecente
de se votar em João e se eleger Manoel, gerando a
proliferação de partidos políticos que são verdadeiras
legendas de aluguel.
Não sei se a força do principal subscritor da Emenda nº 40 de 2011 fez com que a proposta de minha
autoria fosse relegada a segundo plano.
Essa era a indagação que tinha que fazer a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, há uma deliberação que esclarece que
foram colocadas na CCJ as duas. Houve uma deliberação na Comissão de Justiça para que fosse feita essa
inversão. O parecer foi favorável à PEC nº 40 e pela
prejudicialidade da proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, com voto vencido, em separado,
do Senador Inácio Arruda e vencidos dos Senadores
Crivella e Antonio Carlos Valadares.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Mas houve um requerimento à Mesa, posterior ao meu, que deve ter sido submetido ao Plenário,
e aprovado, pedindo a anexação das duas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Ainda não o recebi. Vamos averiguar. Depois
comunicarei a V. Exª.
Senador Cristovam Buarque.(Pausa.)
Senador Paulo Bauer em permuta com o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, boa tarde a todos!
Compareço à tribuna desta Casa, no início dos
trabalhos desta tarde, para apresentar a V. Exªs uma
proposta de projeto de lei que estou protocolando junto
à Mesa Diretora e que altera as disposições da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990. Na verdade, são dois
projetos de lei que versam sobre assuntos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nosso valiosíssimo FGTS, seguramente um dos maiores
patrimônios do trabalhador brasileiro.
Todos sabemos que o FGTS, além de se configurar como um instrumento de segurança e tranquilidade
para o trabalhador, tem outra função social importantís-
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sima: tem sido uma das principais fontes de recursos
para os sempre necessários investimentos nas áreas
de habitação, saneamento básico e infraestrutura.
Não obstante, Senadora Ana Amélia, tenho absoluta convicção de que o instrumento pode ser aperfeiçoado, especialmente no que diz respeito à forma
como o Fundo é gerido e aos critérios de distribuição
dos resultados para as contas vinculadas.
Um dos projeto de lei que agora submeto à elevada consideração das Srªs e Srs. Senadores altera
a lei n° 8.036, de 1990, para determinar que o Conselho Curador que estabelece as normas e diretrizes do
fundo terá representação paritária de trabalhadores,
empregadores e entidades governamentais.
Não me parece justo, Sr. Presidente, que um fundo tripartite tenha em sua composição um número de
membros do governo muito superior ao de representantes dos empregados e dos empregadores, como
ocorre atualmente. Isso gera uma distorção enorme a
favor dos interesses do governo – e somente do governo; um desequilíbrio que torna as decisões do órgão normativo do FGTS, o Conselho Curador, sempre
pendentes para o mais forte dos três lados envolvidos.
Com o mesmo objetivo de buscar maior equilíbrio
nas decisões, proponho também que a Presidência do
Conselho Curador, hoje exercida pelo representante
do Ministério do Trabalho e Emprego, seja eleita bienalmente por maioria absoluta e alternada entre as
representações dos trabalhadores, dos empregadores e do governo.
Essa fórmula da presidência rotativa entre as
representações, vale dizer, não é nenhuma novidade:
ela já vem sendo adotada, por exemplo, no conselho
deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o
Codefat.
Outra modificação que me parece essencial na
lei do FGTS tem a ver com a transparência das decisões. Proponho, com isso, Srªs e Srs. Senadores,
que os atos e as minutas de normativos do Conselho
Curador sejam sempre acompanhados de exposição
formal dos motivos que os justificam, devendo ainda ser
colocados à disposição do público em meio impresso
e na rede mundial de computadores.
Proponho ainda que a cada ano o Presidente do
Conselho Curador, o Presidente da Caixa Econômica Federal e o Ministro das Cidades apresentem, em
reunião da comissão temática pertinente do Senado
Federal, um relatório de gestão – documento do qual
deverão constar, entre outras informações, os resultados alcançados nos últimos doze meses, os normativos
expedidos e os planos e as ações a serem implementados no próximo período.
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Pretende-se aqui, evidentemente, atender ao preceito constitucional que atribui ao Congresso Nacional
ou a qualquer de suas Casas a competência de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. E, ainda, no
primeiro desses dois projetos que estou apresentando,
Srª Presidente Marta Suplicy, cuido de fazer uma alteração de caráter formal: determinar que a gestão da
aplicação do FGTS seja efetuada pelo Ministério das
Cidades, em substituição ao antigo Ministério da Ação
Social, já que o Ministério das Cidades é o Ministério
que se incumbe hoje das obras que são executadas
na área, por exemplo, do saneamento, da habitação.
E se o dinheiro do Fundo de Garantia é utilizado para
financiar essas obras, é mais que natural e óbvio que
o recurso seja gerenciado pelo Ministério das Cidades
e não pelo Ministério da Ação Social.
Por outro lado, quanto ao outro projeto de lei para
o qual busco o apoio das senhoras e senhores, devo
dizer que ele tem uma única e precípua finalidade: dar
maior proteção ao patrimônio do trabalhador cotista,
o que hoje não ocorre. Nunca é demais lembrar que a
poupança viabilizada pelo FGTS, além de compulsória,
só pode ser sacada pelo trabalhador em situações muito
especiais, todas de grande impacto na sua vida, como
é o caso do momento da aquisição da casa própria,
do momento da aposentadoria e outras ocasiões mais.
Há de se garantir, pois, um rendimento minimamente satisfatório para as contas. É claro, Senador
Jarbas Vasconcelos, que qualquer proposta visando
a elevar a remuneração dos depósitos do FGTS deve
estar atenta ao necessário equilíbrio entre os interesses dos detentores desses depósitos e os dos tomadores de empréstimos para a compra da casa própria.
Ainda assim, penso haver margem para uma melhor
remuneração das contas, principalmente se levarmos
em consideração os resultados do FGTS. E vou apenas citá-los para depois ouvir o aparte da Senadora
Ana Amélia.
Nos últimos exercícios, vejam V. Exªs, esses resultados têm sido excelentes. Entre 2007 e 2010, por
exemplo, o patrimônio líquido do FGTS aumentou
mais de 50%, atingindo no final desse período o valor de R$35 bilhões. Somente no exercício de 2010, o
resultado positivo foi de R$5,3 bilhões, dinheiro que
fica totalmente vinculado ao resultado da operação da
conta de Fundo de Garantia, mas que não vai para a
conta do trabalhador.
Portanto, o trabalhador deve-se satisfazer apenas
com a remuneração do dinheiro que lhe é creditado
por conta do depósito que o empregador faz, ele não
tem ganho algum com o resultado da aplicação do seu
dinheiro nos financiamentos e nas operações que o
governo realiza.
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Há condições, portanto, de se distribuir ao menos
parte desses ganhos entre os cotistas, e é exatamente
esse o objetivo de meu projeto. Proponho que pelo menos 60% do resultado positivo apurado em cada exercício retornem às contas vinculadas dos trabalhadores
no exercício seguinte. Esse percentual, na medida em
que caracteriza um piso, poderá ser aumentado, se
assim decidir o Conselho Curador.
Ouço, com muito prazer, o aparte de S. Exª, a
nobre Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/ PP – RS) – Caro Senador Paulo Bauer, esse tema é da maior relevância.
Esta semana nós criamos e instalamos uma subcomissão para tratar exatamente do FGTS. A Senadora
Marta Suplicy será relatora desse trabalho árduo, mas
que vai ter resultados muito positivos. V. Exª aborda
dois aspectos: um relacionado à estrutura do Conselho Curador, que é extremamente relevante para dar
até um equilíbrio nas decisões do Fundo; e outro, da
remuneração. Aliás, para ser justa, a Senadora Marta
Suplicy, no ano passado, levantou esse debate, e o
Presidente Cyro Miranda deve definir logo o calendário de atividades, amanhã mais precisamente, dessa
subcomissão, que vai juntar todos os projetos, todas
as iniciativas no âmbito do FGTS. Tenho certeza de
que esta Casa não faltará à expectativa que tem não
só o trabalhador, mas o setor produtivo, patronal, em
relação a isso. Como disse V. Exª: dinheiro do Fundo
financia habitação, saneamento e infraestrutura; então, é extremamente relevante a abordagem do tema
por V. Exª.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Muito obrigado, Senadora.
A minha contribuição e o projeto, com certeza,
terão tramitação mais célere e se incluirão entre todas
as questões que vão ser abordadas, e eu fico muito
feliz com isso, porque, principalmente sob a presidência da nossa nobre Colega e Vice-Presidente desta
Casa, Marta Suplicy, nós haveremos de ver esse processo andar.
O Senador Cyro Miranda, também do meu Partido,
o PSDB, já havia-me falado da comissão, eu apenas
não tinha compreendido que ela iria se incumbir de unir
e reunir todas as propostas para então fazer. Certamente, eu estarei ao lado, acompanhando e auxiliando para que possamos avançar muito nessa questão.
E vou concluir, Srª Presidente, dizendo, que,
quanto aos critérios de distribuição – volto a dizer –, o
que me parece mais justo é o de se remunerar cada
conta proporcionalmente ao saldo apurado no final do
exercício a que se referir o resultado.
Essas são as proposições que trago hoje a esta
Casa.
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Estou plenamente convencido de que elas atendem aos mais legítimos interesses do trabalhador
brasileiro; de modo que conto com o apoio e ofereço
meu apoio a todas as ações que vierem a ser desenvolvidas no sentido de avançarmos, melhorarmos e
modernizarmos esse importante instrumento de justiça
social, de valorização do trabalhador e de condições de
financiamento para o desenvolvimento do nosso País.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer. Foi com imensa
satisfação que escutei as propostas, que são muito interessantes, algumas já pensadas, outras não pensadas.
Nós temos 25 projetos no Senado em relação
ao Fundo de Garantia e 800 que vieram da Câmara
dos Deputados. São muito repetitivos alguns, porque
os problemas do Fundo, mais ou menos, são percebidos por vários Parlamentares que dão, então, suas
sugestões em projetos de lei.
Acredito que nós vamos ter um bom trabalho,
vamos fazer várias audiências públicas.
Amanhã, como disse a Senadora Ana Amélia, nós
– eu, como Relatora; Cyro Miranda, como Presidente; a
Senadora Ana Amélia, fazendo parte da subcomissão;
o Senador Rollemberg e o Senador Paim, que somos
parte dessa subcomissão – vamos nos debruçar sobre
o programa para o estudo dessa questão. Eu acredito
que a questão do Fundo de Garantia é uma grande
questão nacional, porque não só afeta os trabalhadores, mas é um recurso que podemos realmente investir
em infraestrutura no País.
Meu projeto difere um pouquinho do de V. Exª
na medida em que vai distribuir os lucros na mão do
trabalhador no final do ano – uma parte deles evidentemente. Agora, as outras sugestões que V. Exª deu
serão acolhidas, e vamos analisar todas porque há algumas extremamente interessantes. Vamos ter que ser
criativos porque é muito recurso, muito recurso, e um
recurso que o País precisa colocar a bom uso. Então,
parabenizo-o por esse projeto, que provavelmente já
vai ser encaminhado para essa comissão que acolheu
todos os outros.
Muito obrigada.
Eu tenho uma resposta a dar ao Senador Jarbas
Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Estou ouvindo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O projeto de V. Exª está tramitando em conjunto, conforme o requerimento de V. Exª. Então, está
respondido.
E os projetos regulando a mesma matéria, que é
o art. 258, figurarão na Ordem do Dia em série; vamos
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fazer os dois, mas iniciando pela proposição preferida
pela Comissão competente, que no caso foi a de nº
40, de maneira que a decisão do Plenário sobre esta
prejulgue as demais.
Respondida a questão do Senador Jarbas, com
a palavra o Senador Mozarildo, para uma comunicação inadiável.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Só para esclarecer ao Plenário – e para constar
nos Anais – que a força do subscritor da Emenda à
Constituição nº 40 é bem maior do que a minha, aqui
neste plenário apenas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, quero hoje prestar uma homenagem,
Senadora Marta, a um homem que foi pioneiro, um dos
baluartes da imprensa no meu Estado. Laucides Oliveira, que faleceu no dia 7 deste mês, aos 80 anos de
idade, foi, realmente, um homem que não só implantou
como também modernizou a comunicação no meu Estado. Começou sendo diretor da Rádio Roraima, uma
rádio do Governo, à época do governo do Território,
hoje do Governo do Estado, passou por vários cargos,
sendo, inclusive, o primeiro diretor da TV Roraima, que
é a afiliada da Rede Amazônica de Televisão, portanto,
fazendo o trabalho de implantação de tudo.
Quero me referir a algumas matérias de jornais:
“Morre pioneiro da comunicação em Roraima”, jornal
Folha de Boa Vista, em que há um longo histórico sobre a vida de Laucides. Outro jornal: “Morre Laucides
Oliveira, o decano da imprensa roraimense”.
E eu quero dar um testemunho pessoal. Conheci
Laucides Oliveira logo que ele chegou ao Estado de
Roraima. Eu, bem mais jovem que ele, mas ele com
apenas 21 anos de idade, portanto, um jovem. Dedicou-se a esse ramo da comunicação, implantando a
Rádio Roraima, depois sendo o homem responsável
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pela implantação e condução da TV Roraima. Ocupou
vários outros cargos na imprensa local, inclusive sendo assessor de imprensa da prefeitura, assessor de
imprensa do governo do Estado, e deixou uma história
muito bonita. Autor de alguns livros, foi também Conselheiro do Conselho Estadual de Cultura e é um homem,
realmente, de uma vida ilibada, de uma coragem muito firme, típica daqueles que sabem, de fato, conduzir
a vida pautada na ética, no bom jornalismo, naquele
jornalismo que procura informar, procura debater os
problemas. Quero prestar esta homenagem hoje aqui.
Estive, inclusive, no meu Estado, no dia seguinte
ao falecimento do Laucides. Fui à sua residência, cumprimentei a esposa, Dona Clotilde, a filha, Consuelo.
Em todo o nosso Estado, há unanimidade no
que tange à figura do jornalista Laucides Oliveira, um
homem simples, que não tinha vaidade, que sempre
procurou viver, e viveu, do seu trabalho honesto, de
maneira modesta. Se quisesse, poderia ter realmente
se aproveitado desse fato de ser um grande jornalista e, em determinados momentos, o único ou um dos
poucos que existiam, mas ele sempre se conduziu de
maneira exemplar.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senadora Marta, para não extrapolar muito meu tempo, peço a V. Exª que autorize a transcrição na íntegra
das matérias publicadas no jornal Folha de Boa Vista sobre o Laucides Inácio de Oliveira – Mestre Lau,
como era conhecido –, ao tempo em que encaminho
à Mesa um requerimento de pesar pelo falecimento e
pedindo também que sejam apresentadas condolências à família do falecido.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido nas normas do Regimento,
Senador Mozarildo.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra o Senador Valadares, em permuta
com o Senador Paulo Bauer.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trago à tribuna desta Casa hoje à
tarde uma notícia muito auspiciosa relativa à produção
de potássio, empreendimento que será desenvolvido
pela Vale do Rio Doce, através de uma concessão da
Petrobras, para a produção de potássio, que é um dos
três nutrientes importantes para a agricultura do Brasil,
junto com o fósforo e o nitrogênio.
Temos uma fábrica, uma usina de produção de
potássio a partir da silvinita no Estado de Sergipe,
cuja produção, praticamente, já está em fase final. Em
2016, todo o potássio ali extraído não poderá mais ser
objeto de exploração, daí que a descoberta de novas
reservas de potássio que poderá ser produzido através
da carnalita significa um grande passo para o fortalecimento da agricultura em nosso País.
A satisfação com que anuncio a esta Casa a concessão de licença ambiental para que a Companhia
Vale do Rio Doce explore, no Estado de Sergipe, o minério carnalita, do qual se extrai o cloreto de potássio,
num megaprojeto de US$4 bilhões, que propiciará, na
sua fase de implementação, a criação de nada menos
que cinco mil empregos.
Por dever de justiça, quero assinalar que dessas
negociações participaram a Presidenta da República
Dilma Rousseff e o nosso Governador Marcelo Déda,
que se empenhou, desde a primeira hora, visando à
exploração dessa riqueza mineral, que é substancial
para a geração de empregos, para o enriquecimento
do nosso País, para a produção de alimentos e sustentação da nossa agricultura.
Em decorrência dessa licença, o Conselho de Administração da Vale aprovou contrato com a Petrobras
para arrendamento das jazidas de carnalita de Sergipe.
Desnecessário dizer do alcance econômico, político e social desse empreendimento para o meu Estado
– e não só para o Estado de Sergipe, mas para todo
o Brasil também. Embora disponha de fonte doméstica produtora de potássio, o Brasil continua a importá-lo para suprir a crescente demanda interna, sendo
esse um item de peso considerável na sua pauta de
importações.
No que se refere ao potássio, há uma dependência
da agricultura do Brasil da ordem de 90%. Em relação
aos três nutrientes – potássio, fósforo e nitrogênio –,

Quinta-feira 15 06411

há uma dependência de cerca de 70% da agricultura
do nosso País.
A compra de compostos químicos potássicos –
provenientes da Alemanha, Rússia, Israel e Canadá
– totalizou, ao longo da década passada, uma média
de US$500 milhões anuais. Não é pouco, sobretudo
se se levar em conta que o Brasil possui esse insumo
em quantidade expressiva.
Nossas reservas de sais de potássio – extraído
da silvinita e da carnalita –, oficialmente provadas, são
da ordem de 14,5 bilhões de toneladas, localizadas
nos Estados do Amazonas e Sergipe, mas à falta de
empreendimentos como o que presentemente anuncio, além das notórias deficiências de infraestrutura,
as reservas lavráveis são bem menores.
Nem todas as jazidas produzem e não houve, na
última década, nenhuma nova descoberta, à exceção
de uma pequena reserva em Tocantins. Sergipe é, de
longe, detentor das maiores reservas de potássio do
nosso País.
No Amazonas, na localidade de Fazendinha do
Arari, região de Nova Olinda do Norte, as reservas de
silvinita somam pouco mais de um milhão de toneladas. Seu aproveitamento, porém, está pendente de
definição por parte da Petrobras, que detém a concessão da lavra.
Em Sergipe, as reservas oficiais de potássio
encontram-se nas sub-bacias evaporíticas de Taquari-Vassouras, abrangendo diversos Municípios, como
os Municípios de Capela, Japaratuba, Maruim, Siriri.
São reservas expressivas, mas carentes de maiores estudos, com vistas ao seu aproveitamento.
Faço o registro de que, neste instante se encontra
no plenário, assistindo a este discurso, a este pronunciamento em defesa da carnalita e do seu aproveitamento, o Prefeito de Capela, o nosso companheiro do
PSB, Sukita.
Ele sabe o quanto o Município de Capela poderá contribuir para o fortalecimento da agricultura em
nosso País, já que Capela detém as maiores reservas
de potássio no Estado de Sergipe.
A unidade Taquari-Vassouras, a cargo da Companhia Vale do Rio Doce, representa hoje a única fonte de
oferta interna de potássio fertilizante do País. Mesmo
produzindo praticamente 20% acima de sua capacidade nominal, prevista em seu projeto base, está longe
de suprir a demanda do País.
Isso é tanto mais grave quando se sabe que a
agricultura brasileira é praticada, sobretudo, em solos
parcialmente degradados ou em estágio avançado de
alteração intempérica, com predominância de óxidos
de ferro e alumínio.
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A maioria desses solos é ácida, pobre em nutrientes minerais e de permeabilidade elevada. Para
alcançar patamares de produção e produtividade, milhares de toneladas de fertilizantes industriais de alta
solubilidade são aplicados aos solos brasileiros, o que
resulta na demanda crescente por fósforo e, principalmente, potássio.
O cloreto de potássio, classificado como fertilizante mineral simples, é usualmente misturado ao fósforo
e ao nitrogênio na produção do composto NPK. O Brasil, não obstante suas monumentais reservas, figura
entre os maiores importadores de potássio, recurso
finito, essencial para a humanidade, sem sucedâneo,
encontrável em relativamente poucos países.
As projeções de evolução desse quadro são ainda modestas, o que dá relevo ao projeto que se inicia
em Sergipe, que, sem dúvida, além de aumentar a
produção desse inestimável insumo, incentivará pesquisas de aproveitamento de silicatos potássicos para
a produção de fertilizantes no Brasil.
O megaprojeto da Vale-Petrobras visa a produzir
2,2 milhões de toneladas de adubos até 2015, em toda
a área a que me referi. Os Municípios de Capela, Japaratuba, Maruim, Siriri, Castanhal estão de parabéns por
essa produção, que será feita em beneficio do Brasil.
Caso tenha êxito – o que será um ganho adicional para o País –, a Vale reduzirá sua projeção para
cerca de 1,2 milhão de toneladas anuais, pois disporá
de área menor para atuar.
Mesmo nessa hipótese, Carnalita, quando entrar
em operação – e a previsão é de que isso se dê em
2014 –, será a maior planta de extração de potássio
do Brasil, propiciando a duplicação da produção nacional e reduzindo consideravelmente sua necessidade
de importação.
O projeto da Vale, em Sergipe, é tido como o
mais viável, seja pela quantidade da reserva de potássio, seja pelas características da exploração, seja
pela infraestrutura que nós possuímos lá no Estado de
Sergipe, com boas estradas, energia, quantidade de
água necessária e também um porto bem aparelhado
nas proximidades da jazida.
E há ainda inovações no processamento da produção: diferentemente do método atual, cuja extração
é feita em lavra subterrânea na mina Taquari-Vassouras, a mineração de Carnalita será realizada a partir
da injeção de água quente em poços, onde serão dissolvidos os sais, e a salmoura retirada do subsolo e
processada na superfície, método bem mais seguro e
eficaz. Sem a necessidade da construção de galerias,
que causam tantos acidentes.
Taquari-Vassouras fica próximo a Carnalita e
foi arrendada da Petrobras pela Vale em 1991. Já há,
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pois, ali considerável infraestrutura instalada, e as reservas são suficientes, com as que serão exploradas,
para trinta anos.
Com isso, Srª Presidenta, abre-se um novo círculo virtuoso para a economia de Sergipe, comparável
apenas ao estabelecido com a chegada da Petrobras
nos anos 60. Não há dúvida de que ali se processará
uma revolução econômica sem precedentes.
Trata-se, como eu disse, de uma notícia auspiciosa para todos os sergipanos, para todos os brasileiros, para a agricultura do nosso País, porque o nosso
País aumenta a confiança no seu futuro. E considera
essa exploração, sem dúvida alguma, o Senado Federal, um estímulo considerável à superação de nossos
maiores desafios.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Valadares.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, as últimas semanas foram marcadas por um
intenso debate político por meio da imprensa sobre o
real papel que caberá à Comissão da Verdade, se o
Brasil, finalmente, passará a limpo os crimes cometidos
contra os direitos humanos durante a ditadura militar
pós-1964. No dia de hoje, o assunto ocupa a primeira
página de dois dos principais jornais brasileiros, “O
Globo” e “O Estado de S.Paulo”.
Minha posição sobre o assunto já é conhecida
de todos. Estive aqui, nesta mesma tribuna, no dia 24
de outubro do ano passado, para defender a Comissão da Verdade e pedir atenção para a apuração do
assassinato do dirigente do Partido Comunista Brasileiro Davi Capistrano, que foi sequestrado, torturado
e esquartejado nos porões da ditadura.
O surgimento de fatos novos, a meu ver, vai ajudar
a sociedade brasileira a jogar luz sobre esse período
ainda obscuro da nossa história recente. Do primeiro
deles tomei conhecimento no final da semana passada, por meio do ex-Deputado Federal por Pernambuco
Maurílio Ferreira Lima, que me chamou atenção para o
posicionamento do Promotor Otávio Bravo, da Justiça
Militar do Rio de Janeiro, que tem jurisdição também
no Espírito Santo.
Otávio Bravo foi um dos principais personagens
da irrepreensível reportagem especial realizada pelos jornalistas Miriam Leitão e Cláudio Renato, que
foi ao ar, Sr. Presidente, pelo canal Globo News, na
noite do último dia 1º de março, intitulada Uma história inacabada. A partir do caso do desaparecimento
do ex-Deputado Rubens Paiva, em janeiro de 1971,
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a reportagem aborda os desafios que o Brasil tem, a
partir de agora, com o trabalho a ser feito pela Comissão da Verdade. Senhoras e senhores, eu gostaria de
sugerir àqueles que não tiveram oportunidade de ver
essa excelente reportagem fazê-lo o quanto antes. É
uma obrigação para todos aqueles que se consideram
democratas e que defendem os princípios universais
de respeito aos Direitos Humanos.
Quero aqui fazer o meu elogio público – e que
fique registrado nos Anais do Senado Federal – ao
trabalho realizado pela equipe da Globo News, em
especial à jornalista Miriam Leitão. São emocionantes
os depoimentos da esposa de Rubens Paiva, Dona
Eunice, e dos filhos Marcelo, Vera e Eliana. É um relato sério, corajoso, que deve ser visto principalmente
pelas novas gerações, pois abusos contra os Direitos
Humanos não podem nem devem ser tolerados, e muito menos esquecidos.
Pois bem, Sr. Presidente a Procuradoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro reabriu os casos de 39
desaparecidos políticos.De acordo com o Promotor
Otávio Bravo, casos como o de Rubens Paiva não foram encerrados, pois os crimes de seqüestro, desaparecimento forçado, são permanentes, não prescrevem,
enquanto não for descoberto se a pessoa foi libertada
ou morta. Como Rubens Paiva nunca foi encontrado, a
presunção é a de que o sequestro continua em curso.
Na opinião do Promotor, o fato de esses seqüestros terem ocorrido dentro de unidade das Forças Armadas, comandada por pessoas que estariam agindo
em nome do Estado, só torna esses crimes ainda mais
sérios e mais graves.
A alegação recorrente daqueles que se opõem
à apuração dos fatos, de que o Promotor Otávio Bravo estaria agindo por revanchismo, não se sustenta,
pois o Promotor atua na Justiça Militar e, aos 43 anos,
não presenciou o período da ditadura, em que Rubens
Paiva foi comprovadamente sequestrado, ao ser retirado de dentro da própria casa por agentes do Estado.
Na mesma linha do Promotor, a Subprocuradora-Geral da República Raquel Dogde ajuíza hoje, dia
14 de março, ação contra o Coronel Sebastião Curió,
pelo sequestro de cinco integrantes da Guerrilha do
Araguaia (1972–1975).
Chamo a atenção do Plenário: é a primeira denúncia relacionada a crimes nesse período. A ação é
assinada por procuradores de várias regiões do Brasil
e sustentará o entendimento de que crimes de desaparecimento forçado e ocultação de cadáver são crimes continuados, que não foram apagados pela Lei da
Anistia. A apresentação dessa denúncia é, sem dúvida,
um marco histórico. É fundamental à atuação do Mi-
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nistério Público, que deve trabalhar de forma paralela
e independente da Comissão da Verdade.
Não foi à toa que essa iniciativa, essa brava iniciativa do Ministério Público Federal mereceu destaque,
hoje, da imprensa brasileira.
O Jornal O Globo publicou na sua primeira página:
O Ministério Público Federal denunciará
à Justiça o coronel Sebastião Curió por cinco
sequestros na Guerrilha do Araguaia, alegando que não houve prescrição. Será a primeira
ação penal contra crimes ocorridos na ditadura.
Ainda hoje O Estado de S. Paulo trás na primeira página:
O Ministério Público vai denunciar na
Justiça Federal, em Marabá, Pará, o coronel Sebastião Curió pelo crime de sequestro
qualificado de cinco pessoas na Guerrilha do
Araguaia em 1974.
Também foi destaque no renomado Blog de Josias de Souza, hoje, 14 de março, quando abre uma
manchete: “Ministério Público Federal abre primeira
ação penal por crimes da ditadura”.
Ouço V. Exª com muita honra, nobre Senador e
promotor público Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado, Senador Jarbas Vasconcelos. Quero associar-me a
V. Exª nesse debate. Alguns dizem que a Lei de Anistia
apagou o passado. A Lei de Anistia nos trouxe paz,
mas não existe paz sem justiça, não existe paz sem
responsabilização daqueles que cometeram crimes
contra a humanidade. Esses crimes denunciados pelo
Ministério Público Federal na data de hoje, conforme
bem anunciado por V. Exª, tratam de sequestros que
poderiam ser equiparados a desaparecimentos forçados. Sobre isso existe um projeto de autoria do Senador Vital do Rêgo, do qual sou Relator na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Esses crimes
são permanentes. O que isso significa? Significa dizer que eles não acabaram. Os crimes ainda estão se
prolongando no tempo. As famílias ainda estão chorando. Os parentes ainda estão desesperados com o
desaparecimento dos seus entes queridos. E não há
de se falar que a Lei da Anistia já foi tida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, porque essa
ação do Ministério Público Federal se fundamenta em
decisões de corte internacional que dizem respeito aos
direitos fundamentais, em tratados internacionais. O
Supremo Tribunal Federal fez o que se denomina de
controle de constitucionalidade da lei, mas não fez o
controle de convencionalidade da lei. Parabéns pelo
seu pronunciamento! Nenhum Estado que se diz democrático de direito pode evoluir sem que possamos
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saber a verdade, sem que tenhamos conhecimento
da verdade histórica. Concordo inteiramente com o
seu pronunciamento e quero parabenizá-lo por isso.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques, pela
coragem, pela desenvoltura, mas, sobretudo, pela sua
coerência, já que, como promotor público, aqui tem
se firmado com uma exemplar atuação no plenário e
nas comissões, e não poderia deixar de trazer, como
trouxe, fatos elucidativos para o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, gostaria de contar com um pouco mais da sua tolerância, porque estou tratando de
um assunto da maior relevância para o País e para o
seu povo.
Na sua coluna, publicada em “O Globo”, no último dia seis, intitulada Justiça de Transição, a jornalista Miriam Leitão aborda essas e outras questões
e assinala – abre aspas – : “ o debate será intenso e
interessante” – fecha aspas -, especialmente diante
da reação de militares da reserva, que são contra o
trabalho da Comissão da Verdade. Peço, inclusive, Sr.
Presidente, a V. Exª que determine a transcrição nos
Anais do Senado desse texto da colunista Miriam Leitão, que vou fazer anexar à minha fala.
Tenho profundo respeito, Srªs e Srs. Senadores,
às Forças Armadas brasileiras, pelas imensas contribuições que estas instituições deram ao País. Por isso,
não há motivos para que integrantes do Exército, da
Marinha, ou da Aeronáutica, que não tiveram participação direta nos fatos, se coloquem contra a punição
dos agentes públicos, que, em nome do Governo, cometeram esses crimes contra a vida.
Concordo com a avaliação do historiador Carlos
Fico que, mesmo defendendo a abertura dos arquivos da ditadura militar, em entrevista ao “O Globo”,
no último dia 6 de março, afirmou que é preciso serenidade da parte dos militares e também do Governo.
Esse acirramento de ânimos em nada beneficia as
Forças Armadas que hoje se encontram integradas à
vida democrática.
A Comissão da Verdade, Srªs e Srs. Senadores,
não é do Governo Dilma Roussef. Como bem lembrou
a Ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a
criação desse grupo é consequência de iniciativas tomadas desde os anos 1990, nos Governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luis Inácio Lula da Silva.
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O trabalho que ela desenvolverá representa o anseio
da sociedade brasileira.
Encontramo-nos na constrangedora posição de
único País da América do Sul que sofreu as conseqüências de uma ditadura militar e ainda não iniciou
a apuração dos crimes cometidos. No Chile e na Argentina, os processos foram iniciados e estão em
pleno curso. Estamos, dessa maneira, descumprindo
determinação da Comissão Interamericana da OEA,
que determinou a necessidade de o Brasil investigar
os crimes cometidos.
Uma Nação que se pretende democrática, moderna e libertária, jamais pode conviver passivamente
com a prática de sevícias, de torturas, de desrespeito aos Direitos Humanos, principalmente quando são
perpetrados por servidor público, seja civil seja militar.
O caso do ex-Deputado Rubens Paiva e os demais – levantados pelo Ministério Público, considerados
como crimes que continuam em curso e não podem
ser atingidos pela Lei de Anistia – devem ser rigorosamente apurados não só pela Comissão da Verdade,
mas também pela Justiça brasileira. Devemos dar total
e irrestrito apoio a iniciativas como as do Promotor Otávio Bravo e da Subprocuradora da República Raquel
Dodge, que, com os seus zelos pela justiça, honram
toda uma geração.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, defendo a punição dos envolvidos, tanto dos agentes públicos que
não souberam representar o Estado Brasileiro quanto
dos integrantes dos grupos armados que cometeram
crimes contra a vida em nome do combate à ditadura.
Encerro, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, com
uma das frases finais do discurso do saudoso, honrado e bravo Dr. Ulysses Guimarães ao promulgar a
Constituição de 1988 – abre aspas -: “A sociedade foi
Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram” – fecha aspas. Atualizo o pensamento desse grande líder
para dizer que a sociedade é Rubens Paiva e tantas
outras vítimas desse período nefasto da vida brasileira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Informo ao ilustre Senador Jarbas Vasconcelos que a sua solicitação será atendida na forma do
Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem.) – Queria me inscrever pela Liderança de meu
partido – vou providenciar a delegação –, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Após a Ordem do Dia.
Eu convido o Senador Lauro Antonio para fazer
uso da palavra, em permuta com...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Vital do
Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem.) – Também com a anuência do Senador Lauro,
solicito, como fez o meu querido Senador Mário Couto,
minha inscrição em nome da Liderança do meu partido – as providências burocráticas e parlamentares,
haverei de tomá-las ainda –, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Senador Lauro Antonio.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em março
do ano passado, por iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, foi criada a Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, no
âmbito da CDR. E a primeira grande iniciativa dessa
nova Subcomissão foi a de organizar visitas técnicas
aos Estados pertencentes à área de abrangência da
Sudene – Alagoas, Paraíba, Piauí, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte,
Espírito Santo e Minas Gerais –, com o objetivo de
promover um amplo debate sobre os tema de maior
relevância para a região.
Desde sua criação, já foram realizadas quatro
visitas técnicas. A primeira foi ao Estado de Alagoas;
depois, à Paraíba, ao Piauí e ao Ceará. E, no próximo
dia 19, estaremos sediando o quinto encontro em Sergipe. A exemplo do que vem acontecendo em todos
os Estados, durante as visitas, técnicos do Governo
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Federal apresentaram as ações em curso e o que está
previsto para a região.
No último encontro, que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, os temas debatidos foram: Recursos
Hídricos, Políticas Sociais Voltadas para o Nordeste e
o Programa Água para Todos. Em Sergipe, discutiremos temas importantes, tais como: o Canal de Xingó,
Bacia de Irrigação e Turismo e Cultura.
Todos nós sabemos que um dos grandes problemas do semiárido brasileiro é a seca, e encontrar
a maneira sustentável e viável de diminuir ao máximo
esse problema significa criar a possibilidade de potencializar aptidões regionais e de desenvolver uma nova
perspectiva de vida para os homens e mulheres que
vivem no campo e nas cidades.
O projeto denominado Aproveitamento Múltiplo
dos Recursos Naturais/Sistema Xingó, conhecido como
“Canal de Xingó”, visa a apoiar o desenvolvimento sustentável da região formada pelos Municípios de Paulo
Afonso e Santa Brígida, na Bahia, e Canindé do São
Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.
Quando pensamos em bacia de irrigação, o que
vemos no nosso Estado são grandes possibilidades de
aproveitamento hídrico. Em Sergipe, temos seis bacias
hidrográficas, que são as bacias do rio São Francisco,
já citada, a do Vaza Barris e Real, do rio Japaratuba,
Sergipe e Piauí.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Pois não.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Eu
gostaria, antes de saudar V. Exª pela iniciativa que faz
como organizador da reunião marcada pela Comissão
de Desenvolvimento Regional em Sergipe, saudar a
presença, ao meu lado, do Governador e ex-colega
Senador José Maranhão, um dos maiores líderes do
meu Estado da Paraíba. Por aqui passou ao longo de
seis anos, quase sete, honrando muito o Senado, como
o fez por três ocasiões, honrando o governo do meu
Estado. O Governador José Maranhão volta ao Senado para abraçar seus amigos, para rever seus colegas
de trabalho, ao lado do Deputado Benjamin Maranhão,
ao lado do nosso Presidente Antônio de Souza, Presidente do PMDB. Senador Lauro Antonio, permaneci
aqui para ouvir V. Exª exatamente para me somar ao
esforço que V. Exª vem fazendo para organizar essa
reunião em Sergipe. Desde que assumiu esse mandato, em substituição temporária – mas tão exitosa – ao
Senador Eduardo Amorim, V. Exª tem pontuado cada
instante da sua vida parlamentar na construção de um
Sergipe novo, renovado, com opções para todos. Eu
estou ao lado de V. Exª. Estarei ao seu lado também
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em Sergipe, tanto para percorrermos o rio Xingó quanto para estudarmos profundamente o turismo daquela
cidade maravilhosa que é Aracaju e adjacências, com
técnicos do Governo Federal, assim como fizemos no
Ceará, na Paraíba e em todos os Estados da Federação, notadamente da região Nordeste, onde os olhos
da comissão estão mais voltados para minimizar as
desigualdades. Saliento, ao final, o compromisso outro de V. Exª em conseguir, com o Senador Eduardo,
com o Senador Valadares, com todos os companheiros
da Bancada Federal sergipana, rapidez e celeridade
na emissão de empenhos do Governo Federal para a
construção daquela que é a maior obra social do Estado de Sergipe. V. Exª me encantou quando trouxe o
projeto, e eu o abracei na condição de Presidente da
Comissão Mista de Orçamento. E, ontem, nós vimos
mais um passo dado na reunião com o Ministro da
Saúde. Fico feliz em poder abraçar V. Exª, ser seu amigo particular e saber que Sergipe continua muito bem
representado no Senado, enquanto V. Exª estiver aqui
e, certamente, na oportunidade do retorno do nosso
Senador Eduardo Amorim.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Quero
agradecer as suas palavras carinhosas, quero cumprimentar também o nosso Governador José Maranhão.
Seja bem-vindo nessa visita a Casa.
O fato é que, com ações bem planejadas, bem
coordenadas e sob um panorama integrado, a utilização dessas bacias, em termos econômicos, pode ser
destinada desde o abastecimento de água até a perenização dos rios, como fonte de água para irrigação,
para piscicultura e para outras finalidades.
E o que dizer de um dos maiores potenciais da
nossa região, o turismo, essa verdadeira e grande
indústria sem chaminé? E quando falo em turismo,
refiro-me a todos os seus segmentos: desde o turismo de lazer e de negócios até um segmento menos
conhecido e ainda pouco explorado em nossa região:
o turismo rural.
Apesar de sermos conhecidos internacionalmente
por nossas belas e aprazíveis praias – em Sergipe, inclusive, temos uma das 100 praias mais belas do mundo, que é a Praia do Saco, na região do Mangue Seco
–, temos muito mais a mostrar ao Brasil e ao mundo.
E vejo que o turismo rural é uma ferramenta de grande importância para o desenvolvimento do interior do
País, especialmente para a Região Nordeste. Através
da interiorização do turismo, possibilitaremos a geração de emprego e renda para as localidades onde os
empreendimentos estiverem instalados, por meio de
empregos diretos e indiretos, além da valorização da
culinária local, do artesanato e da cultura da região,
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fixando as famílias às suas terras e aumentando a autoestima de todo um povo.
Contudo, para desenvolvermos o turismo e mostrarmos a nossa cultura nordestina aos que querem
conhecer todo o nosso imenso potencial turístico, repleto de belezas naturais e história, precisamos viabilizar políticas de infraestrutura, capazes de otimizar
as vias de acesso entre os Estados da região, através
do melhoramento e construção de estradas – isso sem
falar na necessidade urgente de dinamização das rotas aéreas e da reestruturação da aviação regional.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
gostaria de encerrar minha fala, ratificando o convite a
todos os colegas Parlamentares para estarem conosco,
na próxima segunda-feira, dia 19, em Sergipe, onde
discutiremos temas de grande relevância, não apenas
para o meu Estado ou para os Estados de abrangência
da Sudene, mas para todo o País.
Considero essa uma iniciativa de extrema importância e de grande valia, por acreditar fundamentalmente que está no diálogo e nas ações firmadas entre
governos estaduais, municipais e a União a saída para
melhorar a vida de um povo tão sofrido...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador Lauro?
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – ... porém,
forte na sua fé e na esperança de que dias melhores
virão sem a necessidade de deixar para trás suas terras e sua gente, seus hábitos e seus costumes, suas
crenças e seus valores culturais.
Nós, os Senadores da bancada sergipana e da
Subcomissão Permanente de Desenvolvimento do
Nordeste, esperamos encontrá-los em Sergipe.
Em tempo, gostaria de parabenizar o Município
Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, que, hoje,
está completando os seus 144 anos de fundação; e
registra ainda minhas congratulações à linda cidade
de Aracaju, que, no próximo dia 17 de março, sábado,
completará 157 anos.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Lauro...
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Muito
obrigado.
Pois não, Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Com a permissão do Presidente, eu gostaria de
parabenizar V. Exª por esse pronunciamento, pela iniciativa que teve, através da Subcomissão de Desenvolvimento, de levar os Senadores dessa comissão para
um debate produtivo no nosso Estado de Sergipe. Lá
estarei presente para prestigiar esse acontecimento,
esse evento ímpar, que está sendo organizado pela
subcomissão e com a participação de V. Exª. Conte
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com a minha presença. Também aproveito para dizer
que V. Exª é um dos grandes pioneiros do turismo no
Estado de Sergipe, porque, através de um empreendimento hoteleiro, voltado para o turismo rural, V. Exª
tem dado o exemplo de como um empresário deve se
portar, com espírito de visão para gerar emprego e
renda para o nosso Estado de Sergipe, torná-lo conhecido, fazer com que as nossas belezas sejam enaltecidas, visitadas e compreendidas pelo povo do Brasil.
O povo de Aracaju, o povo de Sergipe é hospitaleiro,
é um povo simpático. Lá, nós não temos apenas esse
povo simpático, hospitaleiro e bondoso; temos uma
culinária das melhores do Nordeste do Brasil; temos
um aeroporto que já recebe aeronaves de quase todos
os tipos, e ele está sendo agora expandido com projeto
do Governo Federal, com a participação do governo do
Estado. Enfim, V. Exª tem toda a razão quando toma
essa iniciativa para fortalecer o turismo em nosso Estado. Conte com o nosso apoio.
O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE) – Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Parabenizo o Senador Lauro Antonio por seu
pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Como a Senadora
Angela, que ia falar, não chegou ainda, podemos inverter a ordem. Sou o nono orador inscrito. Se for possível, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – O próximo orador inscrito é o Senador Humberto Costa. Vau conversar com a Secretária da Mesa e,
depois, darei uma resposta a V. Exª, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
ouvintes da Rádio Senado, expectadores da TV Senado, foi dado hoje em Pernambuco o pontapé inicial
do programa do Governo Federal “Crack, é possível
vencer”, estratégia lançada no ano passado que reúne várias iniciativas importantes no combate a um dos
grandes males que corroem hoje a nossa sociedade e,
em especial, a juventude brasileira. Segundo o Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas,
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somente Pernambuco tem mais de 100 mil usuários
de drogas, especialmente de crack. Além do mais, o
enfrentamento ao uso abusivo do álcool – droga lícita – faz parte das ações desse programa nacional de
enfrentamento às drogas.
O Prefeito João da Costa, o Governador Eduardo
Campos e os Ministros da Saúde, Alexandre Padilha,
e da Justiça, José Eduardo Cardozo, assinaram nesta
manhã um termo de adesão ao programa, envolvendo as áreas de saúde, segurança e desenvolvimento
social. Este é um dos grandes méritos do plano: atuar
em diferentes e complementares eixos, em vez de focar apenas em um aspecto do problema das drogas.
Sendo assim, serão implementadas medidas que permitirão resgatar vidas e reintegrá-las à sociedade, bem
como atacar o tráfico e as organizações criminosas.
A integração com os Municípios e os Estados
permitirá ainda uma maior capilaridade do programa.
O Município do Recife, por exemplo, será responsável
pelo desenvolvimento das ações e o Estado dará o
apoio técnico para a realização das atividades.
Mais de R$ 4 bilhões serão investidos em todo
o País no combate às drogas e ao crack. O Estado de
Pernambuco e o Município de Recife são os primeiros
a formalizar a adesão ao programa. Recife foi escolhido como uma das capitais prioritárias nas ações de
enfrentamento do problema, ao lado de São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.
Entre as ações que serão desenvolvidas na área
da saúde na capital Pernambucana estão o aumento
de leitos de desintoxicação, criação de um novo Centro
de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas 24 horas
(CAPs Ad), implantação de mais casas de apoio e de
acolhimento e ampliação dos consultórios de rua. Além
de ampliar o combate ao crack na cidade, a adesão ao
programa permitirá ainda que o Recife possa melhor
estruturar as ações que já realizam.
Hoje, a capital pernambucana conta com o programa municipal Ação Integrada de Atenção ao Crack
e Outras Drogas, envolvendo 11 secretarias. Ainda na
noite da última terça-feira, o Ministro Alexandre Padilha teve a oportunidade de conhecer algumas áreas
de vulnerabilidade e o programa Consultório de Rua,
criado pela prefeitura para combater o uso abusivo das
drogas e do álcool especialmente entre residentes de
rua. Na ocasião, o Ministro adiantou o repasse de R$
2 milhões para a construção de novos albergues e a
reforma dos quatro já existentes.
Em todo o Brasil, até 2014, o programa prevê a
disponibilização de 2.462 leitos para atendimentos e
internações de curta duração durante crises de abstinência e em casos de intoxicações graves – além de
várias outras iniciativas na área de saúde. São todas
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ações combinadas de prevenção, repressão e tratamento envolvendo os três governos, numa parceria em
benefício de toda a sociedade.
O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) reforçará a oferta de serviços socioassistenciais no Recife para os casos em que foram
observadas situações de vulnerabilidade social. Os
repasses mensais para os 126 Centros de Referência Especializada em Assistência Social (Creas) do
Estado, que têm capacidade de realizar quase 7 mil
atendimentos, serão ampliados. A capacidade de atendimento total dos Centros de Referência para Pessoas
em Situação de Rua, por sua vez, vai dobrar com a
elevação dos repasses do Governo Federal.
Na prevenção, Pernambuco contará com investimentos de até R$ 4,8 milhões, entre 2012 e 2014,
para cursos presenciais e a distância voltados para escola, profissionais de saúde e segurança, operadores
de direito e comunidade. A meta até 2014 é formar no
Estado 9,5 mil educadores; 5,6 mil conselheiros municipais e lideranças comunitárias; 2,1 mil operadores
de direito; 1,4 mil profissionais de saúde; 1,4 mil lideranças religiosas e 700 gestores e representantes de
comunidades terapêuticas.
A segurança pública também será reforçada, tanto
com mais ações de inteligência quanto de investigação
para prender traficantes, bem como desarticular organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas.
Nas áreas de concentração de uso de drogas, haverá
policiamento ostensivo e serão instaladas câmeras fixas. Pernambuco receberá três bases móveis de controle de videomonitoramento. Somente nas ações de
segurança pública, o Governo Federal investirá mais
de R$ 5 milhões no Estado.
Enfim, caros colegas, caras colegas, é com muita satisfação que registro aqui no plenário desta Casa
a adesão do nosso Estado, Pernambuco, e da nossa
capital, Recife, a um dos programas lançados pela
Presidenta Dilma Rousseff que terá grande impacto na
melhoria da vida das pessoas. Um programa de fundamental importância para combater de vez um mal que
destrói a cada dia mais famílias no País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Humberto.
Convidamos a próxima oradora inscrita, Senadora Angela Portela, em permuta com o Senador Lauro
Antonio.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente Paulo Davim, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, é extremamente importante como
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mecanismo de transferência regional de renda e em
especial como fonte de financiamento das unidades da
Federação com base tributária mais estreita, o Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal deve
agora passar por uma revisão.
Atendendo a uma determinação do Supremo
Tribunal Federal, temos a responsabilidade de votar
nova lei complementar para definir os critérios de rateio dos recursos.
Hoje, esses critérios constam do artigo 2° da Lei
Complementar, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Atendeu-se, assim, ao argumento
de que a lei teve por base o contexto socioeconômico
do Brasil daquele tempo, diferente do atual.
Fica o registro de que, ao se arguir a inconstitucionalidade da lei, em quatro ações diretas, argumentou-se também que os coeficientes do atual artigo 2º
teriam sido estabelecidos de maneira arbitrária. Não
decorreram de avaliações técnicas e econômicas, mas
de acordos políticos costurados à época.
Temos, portanto, a missão de construir um entendimento e de votar, ainda nesta sessão legislativa,
nova lei que defina os critérios a serem adotados a
partir de 1° de janeiro de 2013.
É um desafio de extrema responsabilidade. À
parte o extraordinário vulto dos recursos do Fundo de
Participação, seus repasses representam uma parcela
significativa da receita dos Estados.
Para alguns deles, em geral os Estados mais
prósperos, essa parcela pode até parecer pouco significativa ou insignificante. Para os demais, porém,
alcança proporção muito elevada, tornando-se indispensável para viabilizar a administração dos Estados
mais pobres. Está, nesse caso, a maioria dos Estados
da região Norte e da região Nordeste. Em nossa querida Roraima, o Fundo de Participação representa nada
menos do que 70% das receitas do governo estadual, o que dá a medida da importância que tem para a
nossa população.
Essas contas mostram também que encontraremos dificuldades, como seria previsível, uma vez que
se trata da partilha de recursos por definição finitos.
A essa condição soma-se o fato de que outras
questões de grande impacto sobre as receitas estaduais
estão já em negociação. Refiro-me à distribuição dos
royalties a serem fixados sobre o petróleo do pré-sal
e à legislação sobre o ICMS.
É preciso observar, porém, que a decisão sobre
o Fundo de Participação deverá ocorrer antes das demais. Por esse motivo, devemos já nos debruçar sobre
ela, até para não correr o risco de imprevistos.
Temos de reconhecer que a posterior definição
dos royalties do pré-sal, por exemplo, poderá afetar a
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curto prazo a capacidade fiscal dos Estados. Por isso
mesmo, ao regular o Fundo de Participação, devemos
tomar uma cautela inicial, que é estabelecer critérios
capazes de captar, com rapidez, mudanças na posição
relativa das unidades da Federação.
Devemos, assim, usar a forma mais direta possível de se medir diferenças na capacidade fiscal, que
seria a distância entre a receita de um Estado e a média nacional. Estaremos assim cumprindo a principal
função do FPE, que é complementar a receita tributária das unidades federadas com menor capacidade
de arrecadação.
Uma definição fundamental para isso é o conceito
a ser utilizado no cálculo. Existe hoje tendência a se
empregar a Receita Corrente Líquida, definida pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, por eliminar qualquer tendência eventualmente existente a subestimar a receita
para se obter quinhão maior do FPE.
Também é preciso considerar que qualquer mudança de fórmula de partilha embute o risco de que
algumas unidades da Federação sofram perdas imediatas expressivas. Isso abre risco de crises fiscais
em Estados muito dependentes do Fundo, vale dizer,
Estados das regiões Norte e Nordeste, e, aqui, especialmente, o meu Estado de Roraima. Por isso mesmo,
seria recomendável prever um período de transição a
cada atualização de partilha, nos termos da nova lei
a ser por nós elaborada e votada.
É extremamente importante, Srª Presidente, ainda, que se levem em conta todos os fatores capazes
de conduzir a maior disparidade da capacidade fiscal
de cada unidade da Federação. Refiro-me, aí, a fatores que reduzam a arrecadação de forma estrutural.
É o caso dos Estados que tenham grandes áreas
ocupadas por reservas ambientais ou terras indígenas.
Defendemos, claro, a preservação ecológica, penhor da qualidade de vida não apenas nesses Estados,
mas em todo o País e, a propósito, em todo o Planeta.
Nem por isso deixamos de reconhecer que, em
função disso, esses mesmos Estados sacrificarão importantes potenciais de receita, o que precisa ser levado em conta na aplicação de um mecanismo, como
o Fundo de Participação, que se propõe justamente à
redução das desigualdades regionais.
Este, também, é um motivo para se manter, como
na legislação de 1989 que devemos substituir: a prefixação da participação de determinadas regiões. O
Norte e o Nordeste, como em certa medida também o
Centro-Oeste, ainda têm um longo caminho a percorrer antes de chegarem ao nível de desenvolvimento
do Sul e do Sudeste.
Precisamos, enfim, evitar o uso de parâmetros
que não são frequentemente atualizados. O objetivo
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da mudança do Fundo de Participação é permitir que
as cotas dos Estados se ajustem à mudança na capacidade fiscal.
Por essa razão, é preciso que os parâmetros de
definição sejam estimados com frequência. Não podemos depender de variáveis socioeconômicas apuradas
apenas de dez em dez anos, como as que demonstram
os censos demográficos.
Nesse sentido, é necessário lembrar também que
determinadas variáveis socioeconômicas revelam-se
contraproducentes para serem usadas como critérios
de distribuição do Fundo. Refiro-me, em particular à
renda per capita.
Em unidades da Federação mais dependentes
do FPE, como é o nosso caso em Roraima, em que
70% das nossas receitas são do FPE, esse terá forte
influência sobre a renda per capita. Qualquer aumento
da cota do Fundo levará a uma elevação do emprego e do salário no setor público, o que se refletirá no
cálculo da renda per capita. Isso levará a uma situação paradoxal, em que o aumento na parcela do FPE
levará a uma alta na renda per capita, o que levaria,
no momento seguinte, a uma queda da participação
e assim por diante. Seria, portanto, desnecessário...
Passo a palavra ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Angela, quero, primeiro, cumprimentá-la pela
abordagem de um tema tão importante para o nosso
Estado, como é o Fundo de Participação dos Estados e também o Fundo de Participação dos Municípios. Acho que, realmente, se não levarmos em conta
esses pontos que V. Exª aborda muito bem, teremos
uma inversão do objetivo do Fundo de Participação
dos Estados, que é a eliminação das desigualdades
regionais. Isto é, receba proporcionalmente mais quem
mais precisa e receba proporcionalmente menos quem
mais tem, quem menos precisa, portanto. Então, acho
que é um tema que precisamos discutir de maneira
bem profunda, levando em conta isso, e também com
uma relativa celeridade para que não sejamos prejudicados, como disse V. Exª.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Sem
dúvida nenhuma, o Fundo de Participação dos Estados é importantíssimo para as unidades da Federação
mais pobres e para as suas populações. Precisamos
nos debruçar, portanto, neste Senado Federal, na elaboração dessa nova lei num curto prazo. Ao fazê-lo,
devemos, antes de mais nada, preocuparmo-nos com
o principal objetivo do próprio Fundo, que é combater e
reduzir as grandes desigualdades que ainda marcam
as regiões do nosso País, como foi muito bem colocado
aqui pelo Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Precisamos, assim, estabelecer mecanismos
eficientes para a justa divisão das receitas do FPE
de acordo com as necessidades estaduais, mediante
modelo que permita rápido ajuste e que leve em conta
todas as variáveis...
(Interrupção do som.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Fora do microfone.) – ...definidoras da renda e do desenvolvimento.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senadora. V. Exª tem mais
dois minutos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Não vou precisar de tudo isso.
Gostaria de finalizar falando da grande importância desse rápido ajuste que leva em conta todas as
variáveis definidoras de renda e do desenvolvimento
humano.
Sem dúvida nenhuma, vai ser um momento histórico para o nosso Senado Federal fazer essa definição, para que já entre em prática, em vigência até
janeiro de 2013. Nós representamos um Estado pobre,
carente, cheio de extrema necessidade de impulso
para desenvolver, como é o Estado de Roraima, onde
70,6% de suas receitas vêm do Fundo de Participação dos Estados.
Então, Senador Mozarildo, nós, que representamos Roraima, que somos da região Norte, assim
como os Senadores da região Nordeste, temos que,
sem dúvida nenhuma, nos mobilizar e buscar uma discussão séria em prol dessa regulamentação do Fundo
de Participação dos Estados, para que, dessa forma,
possamos dar nossa contribuição para diminuir as desigualdades regionais em nosso País.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
Durante o discurso da Sra. Angela Portela, o Sr. Paulo Davim 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, Senadora
Angela Portela.
Dando continuidade à relação de oradores inscritos, convidamos agora para fazer uso da palavra, em
permuta com o Senador Casildo Maldaner, o Senador
Paulo Davim, do Partido Verde.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidenta.
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
a ação política deve estar sempre orientada por um
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propósito moral que atenda aos interesses sociais. A
observância em escalas variáveis desta máxima tem
sido, ao longo dos séculos, decisiva para que a vida
democrática prospere, a despeito da singularidade das
distintas nações.
O século passado foi o primeiro da vida republicana entre nós, apesar de graves “patologias constitucionais” que nos fizeram experimentar as faces civil e
militar da ditadura. Ainda assim, o século XX foi pródigo
em avanços sociais.
O governo do Presidente Getúlio Vargas, ancorado pelo apoio popular e sensibilizado pela então recente superação de um infame período escravocrata,
notabilizou-se pelos avanços trabalhistas.
Por meio do florescimento do Direito do Trabalho, inclusive com a criação da Justiça do Trabalho, foi
possível resgatar a dignidade de homens e mulheres
que atuavam como artífices imprescindíveis do desenvolvimento do País.
A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), editada por Vargas, por meio de Decreto-Lei de 1943, representou um ponto de inflexão único na trajetória das
conquistas sociais no Brasil. Ao coligir e dar organicidade às normas trabalhistas, viabilizou a regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho.
Com a CLT, as relações trabalhistas ganham visibilidade e respeito social e, evidentemente, respaldo legal, formalizando e limitando jornadas, direitos
e deveres de empregados e empregadores. Essa ordenação traz benefícios sociais duradouros que logo
são percebidos pela população, não mais submetida
ao obscurantismo que a ausência de regras invariavelmente impõe.
Nas últimas sete décadas, desde o advento da
CLT, vimos observando avanços sociais significativos,
não necessariamente na velocidade em que almejamos, mas de qualquer sorte perfeitamente qualificáveis.
Na mesma linha, a regulamentação dos fazeres
humanos plasmados nas profissões, liberais ou não,
permitiu o aprofundamento dos conhecimentos e a
emergência das especializações, tão necessárias à
dinâmica da vida social contemporânea.
Em 2002, foi dado importante passo no sentido de
implantar um sistema de identificação e normatização
das profissões. A implantação da CBO (Classificação
Brasileira de Ocupações), que contempla cerca de
sessenta atividades profissionais reconhecidas, permitiu a adequada segmentação das ocupações em
um mercado de trabalho cambiante e plural, que se
diversifica cotidianamente.
Os enfermeiros brasileiros, devidamente contemplados na Classificação Brasileira de Ocupações,
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postulam há mais de uma década a regulamentação
de sua jornada de trabalho em 30 horas semanais.
Como experimentado profissional da área da
saúde, Srª Presidente, posso garantir que se trata de
uma reivindicação procedente e legítima, que vai ao
encontro das melhores práticas no sentido precípuo de
assegurar-se aos pacientes atendimento de alto nível.
Minha atuação nos campos da cardiologia e,
especialmente, da medicina intensiva não permitem
dúvidas acerca da justeza desse antigo pleito dos enfermeiros brasileiros.
Os importantes avanços na área médica, a sofisticação dos equipamentos e dos procedimentos, e
a multiplicação de instrumentais cada vez mais específicos exigem não apenas treinamento e capacitação
por parte de todos os profissionais envolvidos, mas
igualmente a serenidade interior, que se alcança na
antítese do excesso de atividades.
Essa tranquilidade para atuar na complexidade
do palco cirúrgico, nas emergências ou até mesmo
na aparentemente banal rotina de provisão de medicamentos e atendimentos ambulatoriais decorre, em
larga medida, de um cotidiano de menos tribulações
e compromissos. Só assim é possível conceder-se o
foco indispensável às atividades na área de saúde.
Todos nós sabemos, e convém lembrar, Srs. e
Srªs Senadoras, a forma insidiosa com que as cargas
excessivas de trabalho, especialmente em atividades
de alta sensibilidade, como a enfermagem e a medicina, podem precipitar o erro, tantas vezes danoso e
irreversível.
O Projeto de Lei n° 2.295, de 2000, originário
desta Casa, em proposição apresentada pelo então
Senador Lúcio Alcântara, encontra-se na Câmara dos
Deputados pronto para o plenário, aguardando apenas
inclusão na Ordem do Dia.
Com religiosa e admirável assiduidade, vários
Deputados e Deputadas têm tentado, até aqui sem
sucesso, colocar a matéria em pauta.
O apelo que faz este Senador do Partido Verde
do Rio Grande do Norte é para que busquemos entendimento e compromisso junto à Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados, no sentido de que a matéria
entre, afinal, na Ordem do Dia.
Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que formam no País um contingente de mais
de 1,6 milhão de trabalhadores, esperam há mais de
uma década por um decisão do Congresso Nacional.
Como afirmei, trata-se de postulação justa, que
veicula, inclusive, elevado interesse social difuso, pelas razões objetivas que há pouco elenquei. A Câmara
dos Deputados, que historicamente sempre esteve em
sintonia com as aspirações e expectativas dos brasi-
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leiros, certamente, haverá de conceder uma solução
para tão importante matéria que tramita há mais de
uma década.
A decisão política de aprovar a jornada de 30 horas semanais para técnicos, enfermeiros e auxiliares
de enfermagem atenderá a um elevado propósito ético.
A nova sistemática vai garantir melhores condições de trabalho para aqueles que cuidam diretamente
da vida e da saúde de todos.
Com prazer, concedo o aparte ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Paulo Davim, eu quero cumprimentá-lo por dois aspectos de seu pronunciamento. Primeiramente, quando
V. Exª salientou os avanços na era Vargas no que tange
à Consolidação das Leis Trabalhistas, e outros avanços que foram obtidos naquela época. Realmente esse
projeto, que está há 12 anos tramitando entre Senado
e Câmara, é preciso urgentemente ser pensado como
prioritário. V. Exª disse muito bem, porque o médico e o
pessoal da enfermagem – aí incluídos o enfermeiro, o
técnico e o atendente de enfermagem – precisam, de
fato, ter uma jornada que permita que eles não fiquem
tão cansados a ponto de cometerem erros, como disse
V. Exª. Então, é importante, sim, que uma profissão que
lida com a saúde das pessoas, tenha um tratamento
adequado mais bem posto por parte da Câmara dos
Deputados. Quero, portanto, endossar as palavras de
V. Exª e me colocar solidário à reivindicação.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Agradeço o seu aparte, estimado Senador Mozarildo. Na
condição de médico, V. Exª conhece bem as extenuantes jornadas de trabalho dos profissionais da saúde:
médicos, enfermeiros. E V. Exª, assim como eu, corrobora com esse pensamento da necessidade de essa
matéria ser apreciada em caráter prioritário na Câmara
dos Deputados. Doze anos se passaram. É um desejo,
é um anseio e, sobretudo, faz justiça.
Todos nós sabemos que as jornadas extenuantes
dos profissionais de saúde precipitam o erro na aplicação de medicamento, o erro de diagnóstico, o erro na
condução do tratamento, na abordagem, na técnica de
abordagem dos pacientes. Portanto, coloca em risco
toda uma sociedade.
É importante que o Congresso Nacional desperte essa sensibilidade para o pleito dos enfermeiros do
Brasil e também desperte a sensibilidade para uma
outra matéria, de nossa autoria, que se encontra na
CCJ, que estabelece dois períodos de férias durante
o ano para os profissionais que trabalham na urgência
e emergência dos hospitais Brasil afora.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cumprimentamos o Senador Paulo
Davim pelo pronunciamento e convidamos a fazer uso
da palavra, como orador inscrito, o Senador Eduardo
Suplicy.
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está sendo chamado pela direção dos trabalhos para fazer seu pronunciamento como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Querida Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª sabe
que sou um propugnador da paz em todos os lugares
do mundo, seja nos nossos estádios de futebol, seja
na África, na Ásia, no Oriente Médio, nas Américas,
na Europa, onde for.
Ainda na semana passada, eu aqui relatei um
episódio a que assisti na TV Gazeta quando da mesa
redonda dos repórteres Flávio Prado e Michelle Giannella ao entrevistarem o técnico Tite, do Corinthians,
que há dois domingos sofreu uma ofensa da parte de
alguns torcedores que se encontravam ali no estádio
da Vila Belmiro. Pela terceira vez em que esteve naquele estádio, haviam cuspido sobre o técnico enquanto
ele trabalhava.
Aquilo me deixou muito preocupado e então escrevi uma carta ao presidente do Santos, Luis Álvaro
de Oliveira Ribeiro, no sentido de que ele pudesse tomar a providência de solicitar desculpas ao técnico e
ao próprio Corinthians.
Eu gostaria aqui de ler a carta do presidente do
Santos Futebol Clube, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro,
datada de ontem, ao Sr. Mário Gobbi Filho, presidente do Sport Club Corinthians Paulista, nos seguintes
termos:

desculpas, oficialmente, em nome do Santos
Futebol Clube.
Peço-lhe a gentileza de transmitir ao treinador Tite, pessoa extremamente educada
e equilibrada, que releve a grosseria de uns
poucos, dando-lhe conta, também, que vamos
adotar providências para que fatos lamentáveis
como esse não se repitam.
Um abraço do
Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro,
Presidente
Santos Futebol Clube.
Eu quero cumprimentar a atitude do Presidente do
Santos e dizer o quão importante é, ainda mais diante da vinda das seleções de futebol de todo o mundo
aos nossos estádios por ocasião da Copa do Mundo,
que possam as torcidas de todos os times ter a atitude
mais civilizada e respeitosa possível com as torcidas de
times adversários, sobretudo quando aqui estivermos
recebendo as seleções dos países, inclusive daqueles
com os quais, muitas vezes, temos uma tradição de
rivalidade. Que isso se reflita em atitudes educadas,
civilizadas, respeitosas e construtivas.
Por outro lado, Srª Presidenta Vanessa Grazzitin, eu gostaria de aqui registrar uma reflexão do que
ocorre no Oriente Médio. Ainda hoje, estamos aqui, no
Senado, recebendo – muitos de nós fomos convidados
para conversar com ele – o Vice-Ministro de Relações
Exteriores de Israel. É importante que nós nos preocupemos com a paz, com a fraternização e com o diálogo. Ainda ontem, O Estado de S. Paulo publicou uma
entrevista muito significativa de Paulo Sérgio Pinheiro,
que aqui quero ler e comentar.

Prezado Presidente,
Ausente do País por conta da reunião
da FIFA para a qual fui convocado, não tive
chance de recebê-lo pessoalmente por ocasião do clássico Santos FC x Corinthians, no
último dia 04/03/2012.
Fiquei sabendo, por outro lado, que, durante a partida, um pequeno número de torcedores localizados no setor das cadeiras
cativas praticou atos deploráveis, como o de
cuspir no treinador Tite, que exercia seu trabalho no gramado.
O depoimento do técnico no programa
Mesa Redonda da TV Gazeta trouxe a público
essa lamentável ocorrência.
Consciente, no entanto, de que atitudes como essa contrariam minha convicção
de que o esporte é uma atividade de convivência e confraternização, venho pedir-lhe

Por que o mundo parece inerte com relação às inúmeras mortes de civis que acontecem, diariamente, na Síria? E por que países
como a Rússia e China afiguram-se como não
importar-se com tais atrocidades?
Cabe ressaltar que a Síria ocupa uma
posição estratégica no mapa do mundo árabe
e, por isso, uma posição central para o mundo inteiro. Geograficamente, ela faz fronteira,
ao norte, com a Turquia e, a sudoeste, com o
Líbano e Israel. Ao sul está a Jordânia, e, a
leste, o Iraque. Sendo que, ao lado do Iraque,
fica o Irã.
Por que o mundo está tão cauteloso no
que concerne a intervir nesse conflito? A primeira resposta que nos vem à mente é porque
a Síria é um país central. Um país vizinho ao
Irã, ao Iraque e a Israel é vital para a segurança mundial. Qualquer coisa que aconteça
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com ele terá repercussão com seus vizinhos
e, portanto, repercussão mundial.
Calcula Paulo Sérgio Pinheiro, cuja entrevista iremos ler, que mais de três milhões
de pessoas foram já afetadas pelos combates
internos na Síria. E não é muito difícil que isso
possa desaguar num conflito envolvendo Israel e o Irã [que têm falado até da utilização
de armas nucleares]. Não podemos esquecer
que, além de Israel e Estados Unidos, outros
países amigos da Síria, como Índia, Rússia,
China, possuem armas nucleares. E não é,
não seria bom para o mundo uma guerra que
envolvesse tais países.
As mortes, os estupros, as torturas que
vêm ocorrendo na Síria devem ser enfrentadas pela vertente diplomática ou pela pressão
econômica dos países ocidentais. As armas
são o pior caminho que pode ser usado como
solução para a questão síria [assim como no
Afeganistão, onde ocorreu uma atitude inteiramente tresloucada de um oficial das Forças
Armadas dos Estados Unidos].
Uma intervenção bélica nesse “vespeiro” é suicida para o resto do mundo, conforme
nos relata Paulo Sérgio Pinheiro em entrevista
concedida para o jornal O Estado de S. Paulo,
que passo a ler:
“Na sua avaliação, qual deve ser a solução para o conflito sírio, um ano depois do
início da repressão?”
Diz Paulo Sérgio Pinheiro:
“Não há nenhuma chance de uma solução
militar ser a resposta. A solução para o conflito
é um acordo negociado, com a participação do
governo, dos grupos armados e da oposição.
Não há outra saída. Uma militarização do conflito será algo extremamente desastroso. É claro
que a Síria está em uma situação geopolítica
delicada. É um erro profundo tentar transpor a
situação da Líbia para a Síria. A Líbia era um
país periférico e com população concentrada
nas cidades. Além disso, sem o peso que a Síria
tem para o mundo árabe. Meu recado central
é um só: a violência precisa parar. Incentivar a
militarização e armar rebeldes não funcionará.
O ciclo da violência precisa ser rompido para
evitar uma guerra civil”.
Jamil Chade, correspondente de O Estado em
Genebra, pergunta então:
“Qual é sua avaliação da visita de Annan
a Damasco?
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Diz Paulo Sérgio Pinheiro:
“Ainda é muito cedo para dizer. Foram só
duas conversas. Acho que seria inaceitável jul
gar a missão dele neste momento. Temos de
ser pacientes nas negociações. É cedo para
dizer que seu trabalho na Síria acabou. A realidade é que não há alternativa ao diálogo.
Entendemos a situação das vítimas. Mas
pensamos que a outra opção teria consequências catastróficas. Não falaríamos em centenas de mortos, mas em milhares. Não vamos
brincar com isso. Será muito difícil a saída
negociada. Mas não será a primeira crise solucionada com uma mediação.”
Pergunta Jamil Chade:
“Qual a sua avaliação sobre o estado
atual do conflito?”
Responde Paulo Sérgio Pinheiro:
“Falamos em uma punição coletiva da
população pelo governo. O que sabemos é
que a intensificação do confronto armado aumentou o sofrimento. A situação humanitária
é cada vez pior. Em Baba Amr, vemos que os
ataques deixaram um rastro de morte, miséria
e destruição. Os que saíram ainda nos falam
sobre execuções sumárias, O governo deu
algum acesso a agências humanitárias. Mas
perdemos muito tempo e muita gente poderia
ter sido salva. O acesso precisa ser garantido.”
Pergunta Jamil Chade:
“O que ocorrerá com a lista que o senhor fez de responsáveis sírios envolvidos
nos massacres?”
Responde Paulo Sérgio Pinheiro:
“Quando houver uma decisão e um órgão
competente, a lista que fizemos das pessoas
envolvidas será entregue. Só existem duas
cópias dessa lista, que estão com a ONU. Foram colocadas numa pasta, com dois códigos
diferentes e só podem ser abertas se ambos
estiverem corretos”.
Quero aqui cumprimentar o trabalho do diplomata
brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, que lidera as investigações sobre as violações de direitos humanos na
Síria e alerta que armar os rebeldes ou promover uma
invasão estrangeira na Síria fará explodir uma guerra
regional com milhares de mortes.
Insiste Paulo Sérgio Pinheiro, um ano depois do
início da repressão, que apenas uma saída negociada
resolverá a crise síria.
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(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concluindo, Srª Presidenta, o diplomata Paulo Sérgio
Pinheiro apresentou o seu relatório ao Conselho de
Direitos Humanos da ONU, no qual diz que o governo
sírio está promovendo uma punição coletiva contra a
população.
Assim, Paulo Sérgio Pinheiro, com razão, insiste
no risco que seria repetir na Síria a mesma estratégia
da Líbia e destaca que as apostas devem ser concentradas no trabalho do mediador Kofi Annan.
Cumprimento Paulo Sérgio Pinheiro por sua lucidez e ação como o representante do Brasil, que hoje
presta um trabalho tão significativo para o Conselho
de Direitos Humanos da ONU.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª, Senador
Suplicy.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Quero inscrever-me para falar pela Minoria, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Jayme Campos, V. Exª está
inscrito para falar pela Liderança da Minoria. Como o
Senador Suplicy falou como orador inscrito, V. Exª pode
fazer uso da palavra neste momento.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, subo à tribuna, nesta tarde, na condição de Líder da Minoria, para, ao mesmo tempo, reconhecer a grande contribuição do Senador Romero
Jucá na articulação política do Governo Federal nesta
Casa e desejar sucesso ao Senador Eduardo Braga,
como novo indutor dos entendimentos entre o Palácio
do Planalto e a oposição no Senado.
Digo isso, Srª Presidente, no sentido de propor a
construção de um diálogo permanente entre as várias
correntes políticas com assento neste plenário, na defesa dos verdadeiros interesses nacionais, pois o Senado Federal não é teatro de discórdias, intolerâncias
e revanches, mas é, sim, palco de convergência dos
legítimos interesses da sociedade brasileira.
Aqui, edificamos pontes para o entendimento,
respeitando as matizes ideológicas e políticas de cada
bancada, pois a própria democracia se alimenta do
debate e da contraposição de ideias, em termos civilizados e maduros. A oposição é a seiva que mantém vivo o espírito de cidadania, seja fiscalizando as
ações governamentais, seja propondo alternativas ou
discordando das políticas públicas desenvolvidas pelo
poder central.
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Nosso papel, portanto, é o de apontar caminhos,
sinalizando os anseios populares e sugerindo, constantemente, reflexões sobre os destinos do País. Nós,
da Minoria, somos, dessa forma, uma bússola dos
desejos da comunidade. Discordamos, sim! Discordamos porque a unanimidade, Senadora Ana Amélia, é
unilateral e estúpida, não possui massa crítica e está
sujeita aos erros próprios da soberba.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
não precisa de uma oposição fraca e vacilante, de uma
oposição que se curve. Necessita, sim, de uma Minoria
que se mantenha íntegra diante de seus ideais, para
que possa justamente colaborar com o Governo nos
momentos de angústia e de crise.
Nosso País precisa de serenidade, precisa de uma
oposição respeitável cumprindo seu papel institucional.
Pouco importa o tamanho da bancada oposicionista.
O que conta, na verdade, é sua disposição para dialogar, para refletir e buscar soluções que contemplem
os interesses vitais da sociedade nacional.
Nesse sentido, renovo meus sinceros votos de
uma gestão política profícua ao Senador Eduardo Braga na Liderança do Governo nesta Casa. Sua missão
vai além de conduzir a aprovação de matérias neste
plenário. Sua tarefa é a de mediar entendimentos,
pacificar as relações políticas na base e fincar definitivamente a bandeira do diálogo com a oposição no
Congresso Nacional.
Dessa maneira, quero, nesta oportunidade, desejar sucesso ao Senador Eduardo Braga. Conhecemos
S. Exª e sabemos perfeitamente que é um homem que
tem buscado o entendimento, o diálogo, e é disso que
precisamos nesta Casa.
Essas seriam minhas palavras na tarde de hoje,
Srª Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos,
a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy.
Venho à tribuna, neste momento, para falar a respeito do projeto que tramita na Câmara e que modifica
as regras para distribuição dos royalties do petróleo.
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Porém, antes, quero também desta tribuna cumprimentar o Senador Eduardo Braga, Senador do Estado
do Amazonas, com quem tive o prazer de compartilhar
uma mesma chapa e fazer campanha junto com ele,
pois foi indicado pela Presidenta Dilma o novo Líder
do Governo nesta Casa.
Não tenho dúvida nenhuma da capacidade do
Senador, da capacidade teórica, da dedicação que
tem em relação ao Brasil e, em segundo lugar, da
própria capacidade política. Sei que ele fará com que
o diálogo que deve existir entre o Poder Executivo e o
Poder Legislativo se mantenha sempre no nível não
só respeitoso como no nível elevado.
Então, acredito, Srª Presidenta, Senadora Marta
Suplicy, que a indicação do Senador Eduardo Braga é
importante para a Presidenta, e, para nós do Estado do
Amazonas, é um orgulho ter um Senador do nosso Estado a liderar um Governo tão importante, um Governo
tão cioso com o Brasil e com o Estado do Amazonas,
que é o Governo da Presidenta Dilma.
Então, quero, daqui desta tribuna, cumprimentar
o Senador Eduardo Braga por mais uma tarefa, por
esse grande desafio que tem à frente.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a Petrobras
anunciou, recentemente, novo recorde de produção
de petróleo em nosso País, o segundo maior volume
mensal da história, alcançado no mês de janeiro deste
ano. Enquanto a produção segue crescendo de maneira consistente, constato que o Congresso Nacional,
lamentavelmente, ainda se encontra às voltas com o
problema da indefinição sobre a nova regra de divisão
dos royalties oriundos dessa atividade.
E, aqui, abro um parêntese para dizer que a Casa,
o Senado Federal sempre esteve à frente dessa proposta, desse debate e enfrentou com muita coragem e com
muita responsabilidade o tema. E, no que dependia de
nós, Senado Federal, os projetos que tinham que ser
aprovados já foram devidamente aprovados e ambos
encaminhados à Câmara dos Deputados.
É bem verdade que essa indefinição não parte
de qualquer indecisão manifestada diretamente pelo
conjunto dos Parlamentares, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Todas as vezes em
que foram chamados a deliberar sobre a matéria em
plenário, Deputados e Senadores foram bem claros em
sua mensagem: é necessário mudar a atual repartição
dos royalties, de forma a beneficiar parcelas maiores
da população brasileira.
Recordar rapidamente a tramitação das principais
peças legislativas relacionadas a esse tema será suficiente para demonstrar o que estou dizendo.
Os quatro projetos de lei enviados originalmente
ao Congresso pelo Executivo, relacionados à criação
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do novo regime de partilha de produção e outros assuntos correlatos, ignoravam a questão dos royalties. A
tramitação desses projetos na Câmara dos Deputados
acendeu a discussão, levando à chamada Emenda Ibsen, que resultou democraticamente, repito, aprovada
por ampla maioria dos Deputados em plenário. À época, Senador, eu estava na Câmara e também votei a
favor da Emenda Ibsen.
Aqui, no Senado, manobras legislativas tentaram
deixar para trás o projeto que continha a Emenda Ibsen, o PLC n° 16, de 2010. Entretanto, a aprovação
das outras peças deu oportunidade à retomada do
assunto na forma da proposta do Senador Pedro Simon, que voltava a suscitar a questão da redivisão
dos royalties, novamente aprovada pela manifestação
da maioria do Senado. Ou seja, o Senado, da mesma
forma que havia a Câmara aprovado a Emenda Ibsen,
aprovou outra redação, mas igualmente beneficiando
os Estados brasileiros. A emenda, dessa vez, foi do
Senador Pedro Simon.
O texto final, sancionado na forma da Lei n°
12.351, de 2010, foi vetado pelo Executivo nas partes
afetadas pela Emenda Simon. Na mesma ocasião, o
Executivo enviou ao Congresso o Projeto de Lei n°
8.051, de 2010, tratando da questão. No momento, esse
texto tramita nas Comissões Temáticas da Câmara,
apensado a mais de uma dezena de projetos similares, sem sinais de que chegará um dia até o Senado.
Além disso, nesse meio tempo, nós aqui do Senado, o ano passado, em 2011, aprovamos o Projeto de
Lei do Senado nº 448, de 2011, de autoria do Senador
Wellington Dias, e que foi aprovado neste Plenário na
forma do substitutivo apresentado pelo Senador Vital
do Rêgo, também manifestando a necessidade da
alteração do cálculo da distribuição dos royalties do
petróleo de forma a beneficiar todas as unidades da
federação. Nós não podemos entender que uma riqueza do subsolo, que é uma riqueza do povo brasileiro,
uma riqueza pública, seja distribuída tão somente para
um ou dois Estados, enquanto a grande maioria dos
Estados brasileiros – principalmente dos Municípios –
necessita muito desses recursos para fazer frente às
suas demandas.
Todas as vezes que uma proposta sobre mudança
dos royalties conseguiu chegar aos plenários da Câmara ou do Senado, repito, foi discutida e aprovada
por ampla maioria.
Segurar a tramitação nas comissões não vai alterar a disposição, plenamente manifestada até o momento, de rejeitar a atual fórmula de divisão e de propor
fórmulas alternativas. Manobrar, ainda que dentro das
regras do Legislativo, para que a discussão não seja
completada, representa, nesse caso, uma forma de
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desrespeitar decisões – não digo decisão porque são
várias – democraticamente construídas nas duas Casas do Congresso (Senado e Câmara dos Deputados).
Enquanto não se resolve a mudança, segue valendo a regra antiga, ou seja, Estados, alguns pouquíssimos Estados, e alguns pouquíssimos Municípios
continuam recebendo valores exacerbados de royalties
ou de participação especial, enquanto a maioria dos
Estados e Municípios carecem de recursos. E sem falar,
Srª Presidente, que nem mesmo esses Estados são
beneficiados como um todo, porque a renda, os recursos concentram-se em pouquíssimos Municípios. Uma
melhor equalização da distribuição, portanto, entre os
entes federados eu penso ser uma questão de justiça
social e que deve ser trabalhada, deve ser aprovada
o mais rapidamente possível.
Do ponto de vista constitucional, já falei, essas
riquezas pertencem à União, cabendo a nós zelar pela
partilha justa de seus benefícios. Mesmo quando se
entende tais rendas como compensação por riscos
ambientais, não podemos defender o modelo atual, na
medida em que o dano ambiental, quando efetivamente existe, afeta a todos os cidadãos, garantindo-lhes,
inclusive, um direito difuso à reparação.
Urge, portanto, solução imediata para o problema,
seja por meio da derrubada do veto presidencial à partilha proposta pela Emenda Ibsen, e que aqui eu quero
dizer que não é o melhor caminho, Senador Valadares.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Nós não queremos analisar o veto. Nós queremos, sim, que a Câmara vote o projeto que foi encaminhado pelo Senado Federal, entendendo que analisar
o veto, e nenhum de nós tem qualquer dúvida se esse
veto for posto para análise, significa sua derrubada
pela grande maioria das Srªs e Srs. Senadores e Deputados Federais.
Não penso que esse seja o melhor caminho. O
caminho mais ágil, mais rápido seria a análise, por
parte da Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei
nº 448, não dispensando os aperfeiçoamentos que
eventualmente podem ser oferecidos pelos Srs. e Srªs
Deputadas, ou até mesmo pela tramitação urgente do
projeto de lei enviado pelo Poder Executivo.
O que não pode são as manobras nos bastidores
das Comissões, que eternizam a tramitação. Respeitem, repito, a vontade manifestada pela maioria dos...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Respeitem, repito, a vontade manifestada pela
maioria dos Parlamentares na Câmara e no Senado,
que ecoa as necessidades dos cidadãos brasileiros
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que representam. Ou seja, o que nós queremos são
mudanças, mas mudanças já na partilha dos recursos
dos royalties para todos os entes federados.
A informação que temos é que está sobre a mesa
do Presidente Marco Maia uma proposta dele próprio
de criar um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, composto por seis Deputados a favor e seis contra,
para se chegar a um bom termo, que teria um prazo
de 30 dias para chegar a uma conclusão.
Quero dizer que nós estamos ansiosos, esperando por esses 30 dias, para que a Câmara tome uma
posição. E, como o Senado e como fez ela própria em
outras vezes, que possa votar uma matéria tão importante para o povo brasileiro.
Muito obrigada, Senadora Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a V. Exª para falar para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Ainda há uma vaga. V. Exª pode usar da palavra.
Quero comunicar aos caros colegas Senadores e
Senadoras que o Ministro Ayres Britto foi escolhido para
ser o novo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
A posse será dia 19 de abril. Nossas congratulações.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente,
quero comunicar à Casa que estamos tratando com o
Presidente Sarney de um calendário para a votação
da proposta de emenda constitucional que diz respeito
à aposentadoria de servidores públicos aposentados
por invalidez, integral. É a correção de uma injustiça
remanescente da Emenda Constitucional nº 41 que
ofereceu a eles um tratamento perverso e diferenciado, perversamente diferenciado. Injustiça de mais de
sete anos que se pretende corrigir agora com a unanimidade da Casa, com o aval de todos os líderes do
Governo e da Oposição. Com a quebra do interstício
regimental, poderemos votá-la rapidamente, na próxima
semana. Estamos tratando com o Presidente Sarney
para estabelecer esse calendário.
Quero também, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, dizer que há uma situação incômoda, no mínimo
incômoda. Agora houve a mudança da liderança do
Governo e nós esperamos poder retomar essa questão para que a opinião pública brasileira possa receber
explicações. Explicações são necessárias, significam
uma manifestação de respeito à sociedade. Essas explicações não foram oferecidas.
Refiro-me às denúncias, da maior gravidade,
contra o Ministro Fernando Pimentel. O noticiário dá
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conta de que o Ministério Público é favorável a que o
Supremo Tribunal Federal receba denúncia contra o
Ministro Fernando Pimentel. Do outro lado, a Comissão de Ética da Presidência da República, no dia de
ontem, por meio do Relator, ofereceu parecer favorável à investigação.
E o Senado? O que faz o Senado? Assiste? O
que faz o Senado? Adota uma postura de conivência?
Não nos cabe julgar o Ministro Fernando Pimentel.
Cabe-nos oferecer a ele o espaço para sua defesa. As
denúncias partiram da imprensa e repercutiram aqui,
nesta tribuna, e nas Comissões da Casa. Cabe-nos
oferecer a ele o espaço para o contraditório, para a
defesa. É um direito dele se defender; é uma obrigação nossa exigir que se explique em respeito àqueles
que aqui representamos.
Quero, portanto, fazer um apelo ao novo líder do
Governo, Senador Eduardo Braga, para que acolha o
nosso requerimento que se encontra na Comissão de
Constituição e Justiça para que possamos ouvir o Ministro Fernando Pimentel. Esse é o apelo que faço desta
tribuna, o primeiro apelo que estamos formulando ao
novo líder do Governo, Senador Eduardo Braga, para
que nos acompanhe na aprovação do requerimento,
convidando o Ministro Fernando Pimentel para dar
explicações na Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia.
Quero comunicar ao Plenário que, sobre as bancadas de S. Exªs, está o relatório da Presidência já
disponibilizado na Internet, contendo as nossas atividades e do Congresso Nacional que, reunidos em
sessão conjunta no ano de 2011, retratando todas as
atividades legislativas das Srªs e Srs. Senadores.
O relatório reflete o debate dos grandes temas
nacionais, sempre na busca de solução adequada para
os desafios da Nação e que foram objeto das discussões nossas no ano que passou. Reitero que tive oportunidade de pronunciar na última sessão legislativa.
No campo econômico, nós desvinculamos as
receitas da União; aprovamos o Cadastro Positivo;
a empresa individual de responsabilidade limitada;
a reformulação do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência. Aprovamos também a tipificação da
conduta de dirigir veiculo automotor sob a influência
do álcool ou substância psicoativa; a regulamentação
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da Emenda nº 29 da saúde, o Código Florestal. No
âmbito ambiental, foram também projetos de grande
repercussão e importância nacional.
Na seara jurídica, cabe destacar o trabalho da
Comissão de Juristas, constituída aqui no Senado para
modernização do Código de Defesa do Consumidor
que, nesta manhã, nós recebemos, com três projetos
de lei sobre esse tema de defesa do consumidor. O
primeiro deles é o disciplinamento do crédito ao consumidor, do comércio eletrônico e a disciplina de ações
coletivas no Código de Defesa do Consumidor.
Quero recordar que este Código é de 1990 e que,
antes do Código, foi um anteprojeto que eu ainda Presidente da República mandei ao Congresso Nacional
e criei o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor.
Fizemos a instalação dos Procons em todos os Estados do nosso País e, ao mesmo tempo, despertados
para esse problema do consumidor, nós fizemos a ação
civil pública – está aqui o nosso Senador Taques que
conhece a importância que foi isso – , e que sem ela
evidentemente os consumidores não teriam o instrumento de defesa que eles têm hoje à sua disposição.
Também constituímos a Comissão do Código
Eleitoral de Reforma, que está trabalhando, e espero
que dentro de poucos meses nós tenhamos essa reforma para votarmos aqui.
Em matéria de educação, criamos o Pronatec,
ampliando o acesso do estudante ao ensino técnico.
No âmbito da transparência, também aprovamos aqui a Comissão da Verdade e a Lei de Acesso
à Informação.
O cidadão também tem a sua disposição a Ouvidoria e o canal 0800.
O Senado recebe várias correspondências de
cidadãos.
Aqui neste relatório, os Senadores vão ter a oportunidade de ver a participação da sociedade em nossos
trabalhos. Todos eles tiveram a atenção do Senado,
receberam andamento nas suas sugestões, respostas
e, ao mesmo tempo, todas as informações que nos
foram solicitadas.
O volume do trabalho realizado nesta Casa em
busca da resposta à sociedade e suas necessidades é
o que representa este relatório. E, ao mesmo tempo, é
um subsídio e um instrumento de informação a todos
os nossos Colegas Senadoras e Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Na nossa pauta de hoje está o Projeto de Lei
de Conversão nº 4, de 2012, proveniente da Medida
Provisória 547. O relatório chegou ontem à noite, de
maneira que temos que obedecer ao prazo de 24 horas
para submetê-la à próxima decisão. Assim, hoje não
teremos apreciação, e a pauta se encontra trancada.
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Temos o Item 4 que pode ser apreciado sem ser
vedado pela Constituição, que é a Proposta de Emenda à Constituição nº 40, tramitando sobre interstício
para discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Hoje temos a segunda sessão de discussão.
Ela altera o art. 17 da Constituição Federal para permitir coligações eleitorais apenas nas eleições majoritárias. Temos que incluir essa medida também entre
aquelas que nas lideranças nós decidimos fazer numa
sessão temática do dia 21 para examinar essas medidas provisórias.
É o seguinte o item 5 quer tramita em
conjunto:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2007
(REFORMA POLÍTICA)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a
Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
para admitir coligações eleitorais apenas nas
eleições majoritárias.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -33033325/3572/7279

Março de 2012

Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097,
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso
Jereissati e Senador Valdir Raupp,
–1º Pronunciamento: (sobre a Proposta
de Emenda a Constituição nº 29, de 2007) favorável, com voto vencido, em separado, do
Senador Inácio Arruda, e vencido do Senador
Marcelo Crivella;
–2º Pronunciamento: (sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011;
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos
termos do Requerimento nº 919, de 2011),
favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2007, com voto vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Hoje decorre o segundo dia de discussão e
com a palavra os Srs. Senadores e Senadoras. (Pausa.)
Não havendo oradores, eu encerro a discussão.
A matéria vai constar para terceiro dia de discussão na pauta de amanhã.
A emenda apresentada já tem uma subemenda apresentada no plenário pelo Senador Valadares,
mas, de acordo com o nosso Regimento, nós temos
que esgotar o prazo de cinco dias, cinco discussões,
para que ela volte à Comissão para ser examinada.
É a seguinte a emenda:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a Ordem do Dia.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, há um requerimento sobre a
mesa, de minha autoria, do Senador Eduardo Braga
e outros Senadores, para a realização de uma sessão
solene em homenagem à Rede Amazônica de Televisão. Se V. Exª pudesse lê-lo para que possamos votar.
Acho que é o Requerimento nº 19.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o requerimento da Senadora Vanessa Grazziotin, do Senador Eduardo Braga e outros Senadores,
solicitando a realização de sessão especial destinada
a comemorar os quarenta anos da Rede Amazônica
de Rádio e Televisão, em data a ser definida. (Requerimento nº 19, de 2012)
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadores e Senadoras que o aprovaram permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária.
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
-PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil -SINPDEC e o
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
-CONPDEC; autoriza a criação de sistema de
informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766,
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 547, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
12.03.2012) Relator revisor: Senador Casildo
Maldaner (Sobrestando a pauta a partir de:
27.11.2011) Prazo final prorrogado: 21.03.2012
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2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Educação, no valor de quatrocentos e sessenta milhões e quinhentos e trinta mil reais,
para o fim que especifica (proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
12.03.2012) Relator revisor: (Sobrestando a
pauta a partir de: 15.12.2011) Prazo final prorrogado: 8.04.2012
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007–COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 198, de 2007–Complementar, do Senador Renato Casagrande, que
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo prazo
para a extinção de contribuição social.
Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 99, de 2012, da
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Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Romero Jucá), que aprova a programação monetária para o 1º trimestre de 2012.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 100, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Romero Jucá), que aprova a programação monetária para o 4º trimestre de 2011.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy,
que estava inscrita em primeiro lugar. Em seguida, o
Senador Mário Couto.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente José Sarney.
Caros colegas Senadores e Senadoras, ouvintes
da Rádio e TV Senado, amanhã vamos comemorar o
Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.
A data, globalmente reconhecida, marca o momento em que, há 50 anos, em 15 de março de 1962,
John Kennedy fez o seguinte pronunciamento ao Congresso Americano: “Consumidores, por definição, somos todos nós. Trata-se do maior grupo econômico
afetando e sendo afetado por praticamente toda e
qualquer decisão econômica, seja pública ou privada.
Ainda assim, é o único grupo importante que normalmente não é ouvido”.
No bojo das comemorações, foi entregue, no
dia de hoje, ao Presidente Sarney, o relatório final da
Comissão de Juristas, que, desde dezembro de 2010,
vem estudando propostas de atualização do nosso Código de Defesa do Consumidor, em vigor desde 1990.
Como bem lembrou o Presidente Sarney, donas
de casa vieram aqui conversar e dizer que elas não
tinham proteção. E aí surgiu, no Brasil, esse movimento de defesa do consumidor, que amanhã vai ser
comemorado.
A Comissão atual, que está fazendo a revisão
do Código, composta por juristas de notório saber a
respeito do tema, já realizou 37 audiências públicas.
Vários assuntos foram abordados, como regras para
o comércio eletrônico. O Código ficou desatualizado,
porque, hoje, na Internet, há um comércio enorme, que
tende a aumentar, e não há legislação sobre isso, nem
proteção. No Brasil, o comércio eletrônico movimenta
certa de R$30 bilhões ao ano.
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Além disso, foram abordadas medidas contra
o superendividamento das famílias. Hoje, no Brasil,
muita gente que entrou no mercado consumidor está
se endividando, porque ainda não tinha noção de controle de gastos. Então, com isso, é preciso haver certo
procedimento de apoio ao consumidor.
Também foram analisadas medidas contra o assédio de consumo, o que achei particularmente interessante. Trata-se da oferta de crédito, bens ou serviços
feita de forma ostensiva contra consumidor vulnerável.
Isso realmente agride a cidadania das pessoas que, de
gaiatas, fazem compras, e, depois, só há exploração.
Outra diretriz da Comissão foi incorporar ao texto
do anteprojeto boa parte das decisões já pacificadas
pelos Tribunais brasileiros. É importante dizer que o
nosso Código de Defesa do Consumidor contribuiu
decisivamente, nesses últimos 20 anos, para a construção da cidadania no Brasil, com a formação de consumidores muito mais conscientes de seus direitos.
Poucos, quando o Código foi feito, acreditavam que ele
teria tanto sucesso. Aliás, houve bastante descrédito.
Mas o Código foi, de fato, assimilado pelos brasileiros,
passando a influenciar nossas práticas e posturas. O
Código está desatualizado, mas é muito avançado na
medida em que consolidou no ordenamento jurídico
brasileiro princípios como o da boa-fé ou o da função
social do contrato.
Mas, como já foi dito, o tempo passou, e é chegada a hora de promovermos a atualização do Código.
O expressivo crescimento do mercado interno brasileiro e a recente inclusão, Senadora Lídice da Mata,
de 40 milhões de pessoas no mercado de crédito no
Brasil acentuam a necessidade da reforma, que é urgentíssima.
O fortalecimento do Sistema Brasileiro de Defesa
do Consumidor, em especial dos Procons como espaços alternativos para a solução de disputas consumeristas, também trará o benefício de uma menor procura
do Judiciário para tratar dessas questões.
O Senado, ao reunir nomes de peso para pensar
a reforma do Código do Consumidor, deu adequado tratamento a essa matéria, que é muito relevante. De fato,
legislar sobre a defesa do consumidor implica grande
responsabilidade diante da enorme repercussão que
tais normas têm no cotidiano das pessoas. Ao mesmo tempo, o Direito do Consumidor ajuda a moldar a
relação entre Estado e economia, na medida em que
define a natureza e o grau de tutela estatal sobre as
relações de mercado.
Dessa forma, não seria conveniente enfrentar de
maneira pontual cada uma das inúmeras propostas de
alteração do Código que hoje tramitam no Congresso
Nacional, o que poderia resultar em grande confu-
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são, em uma norma contraditória, que não teria efeito. Propondo uma reforma sistêmica, o Senado pode
dar uma resposta adequada ao desafio de atualizar
nosso Código.
Espero que, do esforço que inauguramos hoje,
com o início da tramitação do projeto de lei de reforma do Código de Defesa do Consumidor, possamos
chegar a um resultado que represente a continuidade
desse processo de construção da cidadania iniciado
com a aprovação do Código em 1990, com medidas
que o atualizem, evitando, ao mesmo tempo, retrocessos frente às conquistas das duas últimas décadas.
Não posso deixar de parabenizar o Presidente
Sarney, que foi um pioneiro no primeiro Código do
Consumidor e que, agora, é grande incentivador da
revisão do Código do Consumidor.
Parabéns a todos os cidadãos e aos que muito
batalharam neste País para que o consumidor tivesse
cada vez mais cidadania e respeito!
Durante o discurso da Sra. Marta Suplicy,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Para solicitar de V.
Exª a inscrição como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª estará inscrita.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR.) – Com a palavra o Senador Mário Couto pela
Liderança do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna na tarde de
hoje falar aquilo que o povo brasileiro precisa lembrar,
fazendo uma avaliação com o presente. Lembrar um
pouco o passado, Senador Jayme Campos, e fazer
uma avaliação do presente, do Governo petista.
Há pouco tempo, meu nobre Senador, o Governo petista dizia que o Brasil iria sofrer o espetáculo do
crescimento ou a explosão do crescimento! Há poucos dias, o Governo petista anunciou o crescimento
do Produto Interno Bruto – PIB – em um pouco mais
de 2%, quando se propalava dentro do Governo um
crescimento acima de 6%. O Governo petista é assim:
o Governo petista mente, o Governo petista diz que no
Brasil não tem inflação, e a família brasileira compra
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o feijão hoje com aumento de mais de 50%, a carne
com mais de 50% e paga os serviços acima de 20%.
O governo petista, no passado, votou contra a homologação da Constituição de 1988, uma das atitudes
mais indignas tomadas até hoje pelo governo petista.
Recordar é bom, Nação brasileira, e mostrar como
estamos caminhando para sermos uma Argentina, a
Argentina, que tanto mentiu ao seu povo, e perdeu a
total credibilidade.
O Governo petista mente descaradamente, Sr.
Presidente.
O Ministro Mantega ontem ficou pálido quando
eu lhe disse que era uma mentira o que se diz ao povo
com referência à inflação brasileira.
O governo petista expulsou três Deputados petistas que participaram do Colégio que elegeu Tancredo
Neves, pondo fim à ditadura. O governo petista votou
contra o Plano Real, Nação brasileira. Houve uma
mobilização integrada dos petistas para derrubarem
o Plano Real. Os petistas fizeram guerra às privatizações. Em cada muro de cada casa onde se passava
estava lá escrito: “Não às privatizações – PT.” Hoje,
eles implantam as privatizações.
O governo petista, meu nobre Senador Taques,
foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasileiros e brasileiras, o governo petista foi contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal – no governo Palocci, quando
ministro, era cláusula pétrea da sua gestão.
O governo petista implantou o mensalão, aquele mensalão pelo qual até hoje não se viu punição de
ninguém, mas se tornou famoso no Brasil inteiro. Esse
mensalão foi implantado pelo governo petista.
E o dossiê dos aloprados tentando incriminar
José Serra?
E o apoio que o PT sempre deu às nações que
vivem em regime de ditadura? Empresta dinheiro, dá
dinheiro a Cuba, à Venezuela e à Bolívia, onde os regimes são de ditadores, ditadores cruéis.
E os aposentados brasileiros, que esperavam
pela Dilma, continuam morrendo de fome.
Mas o Governo brasileiro desembolsa bilhões,
bilhões, povo brasileiro, Nação brasileira, para os ditadores deste mundo.
E o recorde da corrupção aconteceu no governo
de quem?
Quantas corrupções? Foram R$70 bilhões, e é
quanto o povo brasileiro paga.
Agora mesmo saiu um ministro, devagarzinho,
em câmera lenta, para que o País não soubesse mais
de escândalos: Ministro Afonso Florence, Ministro do
Desenvolvimento Agrário, mais um.
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É mais um, meu nobre Senador. Este saiu de
mansinho para que ninguém pudesse falar aqui da
sua saída.
Outro é denunciado pela Procuradoria, chamado
Fernando Pimentel. Outro Ministro metido em corrupção.
O Governo bate recorde em cima de recorde de
corrupção, e o dinheiro do brasileiro que paga imposto
sai pelo ralo. E o PT mente!
Na corrupção, o Tribunal de Contas da União, Brasil, alerta a Nação brasileira dizendo que o Brasil, na
construção de seus estádios para a Copa do Mundo de
2014, está fazendo um superfaturamento nas licitações.
Somando-se estádio por estádio, dentro da tabela do
Tribunal de Contas da União, o Governo está dando a
mais para os seus apadrinhados e empreiteiros, que
poderão mais tarde colaborar nas campanhas do PT,
sabe quanto Nação brasileira? Mais de um R$1 bilhão.
O Tribunal diz ao Governo, Presidente, o preço
das empreiteiras está superfaturado! Vocês não podem licitar R$1.7 bilhão a mais! E o Governo diz: “Eu
vou fazer, porque eu preciso mais tarde desses empreiteiros, que vão ajudar na campanha dos prefeitos
que se aproxima”.
Este é o PT, o PT que mente.
A falsa inflação, meu Presidente.
O recorde de violência neste País.
A indústria em decadência.
A economia atrapalhada.
Diz o Governo que a classe média está melhor. A
classe média nunca esteve tão endividada como está
agora. O governo petista mente. Nós estamos caminhando para uma crise muito séria neste País, Brasil.
Marquem a data e a hora deste pronunciamento. Marquem a data e a hora deste pronunciamento. O Brasil
não aguenta tanta corrupção!
A classe média está totalmente endividada. Há
falta de saúde. Este Governo sequer pensou na infraestrutura deste País. A indústria quebrou; a indústria
faliu. A saúde não existe neste País.
Eu quero uma voz, quero um brasileiro ou uma
brasileira que possa dizer a mim que a saúde neste
País está boa. Quero um brasileiro ou uma brasileira
que diga a mim que a violência neste País não existe. Violência, não; superviolência! Quero saber de
um brasileiro ou uma brasileira que diga a mim que a
educação neste País é uma educação de qualidade
e que coloca o seu filho no colégio público porque ali
a educação é melhor. Ela coloca lá porque não tem
dinheiro para colocar em outro lugar. Ela é obrigada a
colocar lá, mas ela sabe que aquela educação não vale
nada para a sua família, não vale nada para o seu filho.
Quem entra num hospital hoje, quem consegue
pegar uma fila, uma ficha em uma fila, pela madruga-

Quinta-feira 15 06437

da adentro, está caminhando para um matadouro chamado hospital. Se os hospitais privados neste País já
matam por infecção hospitalar milhares e milhares de
brasileiros, faça uma ideia, meu nobre Senador, faça
uma ideia, meu valoroso Senador Jayme Campos, os
hospitais públicos!
O PT mente, o PT mente demais! O PT engana
a população brasileira! O PT condena os aposentados
à morte! O PT há muito tempo condenou os aposentados à morte. O PT mentiu aos aposentados brasileiros. O Lula mentiu aos aposentados brasileiros. O Lula
prometeu que se ganhasse às eleições resolveria – e
eu tenho a fita gravada – a situação dos aposentados
brasileiros, Senadora.
O PT mente! O PT massacra os aposentados
brasileiros!
Senador Flexa Ribeiro, quero convocar-lhe, Senador, V. Exª e todos os Senadores, Senador Jayme,
Senador Taques, Senador Suplicy, para que se comece
novamente a luta pelos aposentados.
Senador Flexa, sabe V. Exª qual foi o aumento
dos aposentados? Sabe Senador? Seis por cento,
Senador! Sabe qual foi o aumento do salário mínimo,
Senador? Foi de 14%, Senador! Isso é morte! Isso é
assassinato! Isso é condenação!
E nós? Nós vamos cruzar os braços? Nós conseguimos muita coisa com a luta? Quase nada. Porque este Congresso Nacional, porque este Senado
Federal – é triste dizer isso, Senador – perdeu a sua
moral. Compare com o Senado de Rui. Nem vou muito
longe, nem vou comparar com o de Rui, compare com
o Senado de 15 anos atrás. Comparem, comparem
este Senado agora com o de 15 anos atrás e veja a
desmoralização que sofreu e sofre esta Casa, porque
criaram uma tal de emenda que se dá para os Deputados e Senadores em troca de seus votos.
Este Senado hoje é submisso, este Senado hoje é
humilhado pelo Governo. Este Senado hoje não existe.
Os poucos Senadores deste Senado que olham para o
cidadão brasileiro não têm força para vencer aqueles
que estão de joelhos a cada dia diante da Presidenta
da República. E ela é má! Ela é má, porque há poucos
dias o Governo perdeu, por descuido, uma votação
aqui. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Mandou
tirar imediatamente o Romero Jucá da Liderança do
Governo. Sai Romero! Tu vai sair é hoje! No mesmo
dia! Ela é má!
Procurava, chamava o rapaz, procurava saber
o quanto este rapaz fez pelo Governo, o quanto este
rapaz foi humilhado nesta Casa! Chamava o rapaz e
conversava. Não, não! Corta o pescoço do Jucá. O
Jucá perdeu uma votação ai, uma votação simples,

06438 Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

uma votação de um cidadão só, de um cidadão só,
Pedro Taques!
Faça uma ideia se o Governo perde uma eleição,
uma votação a favor dos pobres aposentados deste
País! Ai não era só o Romero, não, ai iam cortar as
emendas de todos os Senadores. É uma pena! É uma
pena conviver hoje com tanta vontade que tinha eu de
ser um Senador da República para lutar pelo povo da
minha querida Pátria, para lutar pelos menos favorecidos, para lutar pelos sofridos.
Sabem V. Exªs como vivem os aposentados desta
Nação? Sabem V. Exªs como o PT mente dizendo que
acabou a miséria neste País?
Sabem V. Exªs como o PT mente ao dizer que
acabou a miséria neste País...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA.) –
...como o PT mente quando diz que acabou com a desigualdade social neste País? E nós aqui, Senadores,
sem termos forças [Fora do microfone] para enfrentar
o Governo desleal e o Governo mentiroso.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
Quero também salientar que a perda dos aposentados, Senador Mário Couto, não é só deste ano.
Este ano foi gritante, de seis para quatorze. Mas, nos
outros anos, também nunca acompanhou o reajuste
dos que estão na ativa.
Passo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de rapidamente
fazer três registros da nossa tribuna hoje.
Primeiro, noticiar que a bancada baiana do Senado estará, daqui a pouco, acompanhando os três
prefeitos representantes da Chapada Diamantina em
audiência no Ministério da Integração Regional, para
tratar da seca que vem castigando profundamente a
população de toda a região do semiárido baiano, em
especial dos 29 Municípios da nossa querida Chapada.
Segundo, Sr. Presidente, para parabenizar o Ministro Pepe Vargas, que toma posse, agora à tarde, no
Ministério do Desenvolvimento Agrário. E, ao mesmo
tempo, saudar o ex-Ministro Afonso Florence, baia-
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no, sério, competente, Deputado dos mais votados
da Bahia, que representava a Bahia no Ministério da
Presidente Dilma até então.
Ao fazer essa saudação, Sr. Presidente, reafirmo minha confiança na Presidente Dilma Rousseff. A
Bahia enxerga a ausência de um representante no seu
Ministério esperando uma compensação em liberação
de recursos e de apoio aos principais projetos de desenvolvimento do nosso Estado.
Queremos, sem dúvida alguma, e esperamos recursos para o novo aeroporto de Vitória da Conquista,
indispensável ao crescimento e desenvolvimento da
região sudoeste da Bahia; recursos para o metrô de
Salvador; recursos para a ponte Salvador-Itaparica;
recursos suplementares do PAC II para os sistemas de
abastecimentos na Bahia, as obras da Ferrovia Oeste-Leste e tantos outros investimentos indispensáveis
para o desenvolvimento da nossa terra.
Temos confiança de que a Presidente Dilma dará
condições à continuidade do desenvolvimento da Bahia
e ao papel de liderança na economia do Nordeste
que a Bahia tem e teve até então. Nossa confiança,
Sr. Presidente, nasce da certeza de que a Presidente
Dilma reconhece o esforço que o Governador Jaques
Wagner, seu dileto amigo e companheiro, fez para lhe
dar a maior vitória do Brasil na Bahia, e o apreço que
a Bahia e os baianos têm demonstrado sempre pela
nossa Presidente.
Sr. Presidente, reafirmo que esta é a esperança e
a expectativa que a Bahia tem: menos disputa de cargos
e mais reconhecimento da importância da Bahia para o
Brasil e para o Nordeste, da importância da liderança
do Governador Jaques Wagner e da importância que
os baianos e a Bahia dão à Presidente Dilma.
Esperamos, portanto, que esse reconhecimento venha na manutenção dos acordos de importantes
investimentos para a nossa terra.
Por último, Sr. Presidente, quero solicitar a inserção nos Anais da Casa do pronunciamento do cientista político Paulo Fábio Dantas, proferido no momento
do enterro do Deputado Federal pela Bahia Fernando
Sant’Anna.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRª SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Também faço suas as minhas palavras. Salvador e a
Bahia merecem esses investimentos tanto em aeroportos como no metrô. É uma capital que espelha o
turismo brasileiro. Espero que a Presidenta realmente
atenda a esse pedido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Flexa Ribeiro.
Autorizo também a transcrição do pronunciamento
completo da Senadora Lídice da Mata.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Cyro Miranda, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna hoje para falar sobre o
PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E venho como Senador de oposição, do PSDB, mostrando
que o PSDB faz uma oposição séria. Senador Cyro, V.
Exª, como eu, é do PSDB, que faz uma oposição com
coerência, uma oposição construtiva.
Já disse por diversas vezes desta tribuna que,
quanto ao Programa de Aceleração do Crescimento,
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todos nós gostaríamos que ele estivesse em pleno
desenvolvimento, em plena execução.
Senador Suplicy, V. Exª, como eu, participou da
Legislatura passada, à época do lançamento, pelo Presidente Lula, do PAC, que foi lançado no governo do
Presidente Lula. Até chamamos o PAC de “Programa
de Aceleração da Candidata”, hoje Presidenta Dilma.
Também chamamos de “Programa de Antecipação da
Campanha”, PAC. Era um programa midiático. O próprio Presidente Lula chamou a então Ministra Dilma de
“mãe do PAC”. Ou seja, ele próprio, como Presidente
da Republica, deu uma visibilidade midiática ao programa, Senador Pedro Taques, que era um programa de
obras do seu governo, um programa, como ele dizia,
de aceleração do crescimento.
Por que venho hoje à tribuna?
Venho aqui reverberar uma matéria que o jornal
O Liberal, do meu Estado, publicou no dia 4 de março passado. A mídia que o Presidente Lula provocou
ao lançar o PAC, como eu disse, a propaganda e os
efeitos eleitoreiros, temos que admitir, nesse aspecto,
deu certo.
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Ora, nós e todos os brasileiros não vivemos de
propaganda. O País e o desenvolvimento nacional não
vivem apenas da magia da comunicação. Não admitem
que uma mentira ou fantasia dita mil vezes se torne
verdade. Aprendi, Senador Taques, ainda menino, que
uma mentira contada um milhão de vezes – aprendi
isso – continua sendo mentira, não se torna verdade,
mesmo repetida um milhão de vezes.
Infelizmente, não é preciso muita retórica daqui
da tribuna para mostrar ao Brasil, pela TV, pela Rádio e
pela Agência Senado que o PAC empacou, ou melhor,
não saiu do papel; ou seja, não passa ainda, lamentavelmente – eu queria que isso não fosse verdadeiro –,
de mera propaganda. O cidadão que nos escuta sabe
que em sua cidade o PAC não existe ou não avança
em suas obras. Porém, com tanta propaganda do Governo Federal, pode até acreditar que ali deve estar
ocorrendo algum problema, que é pontual, mas que
no restante do País o PAC funciona bem. Com isso, o
cidadão é levado a crer que tem que ter paciência e
que em breve as obras chegarão. Não podemos aceitar isso. A verdade tem que vir à tona.
Vou ler, como disse no início deste pronunciamento, alguns trechos de matéria publicada no dia 4
de março, este mês, pelo jornal O Liberal. O jornal,
aliás, trouxe a seguinte manchete de primeira página:
“PAC não libera verba para metade das obras no Pará”.
A matéria, no caderno Poder, diz o seguinte:
“PAC não sai do papel no Pará
A maioria das obras do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) no Pará,
vinculadas ao Ministério dos Transportes, não
saíram da estaca zero no ano passado [2011].
Levantamento feito por O LIBERAL a partir de
dados coletados no Sistema de Administração
Financeira (Siafi), do governo federal, mostra
que onze das vinte obras do PAC previstas no
Estado, no valor total de R$ 61 milhões, não
tiveram nem um centavo empenhado até o dia
31 de dezembro de 2011.
Em todo o País, foram 191 obras e programas nessa mesma situação -cerca de R$ 2,6
bilhões autorizados, mas o valor empenhado
foi igual a zero”.
Diz ainda a matéria (na íntegra):
“Esse é o caso, por exemplo, dos R$
8,5 milhões constantes do Orçamento para
a construção das eclusas da Hidrelétrica de
Tucuruí. Mesmo entregues no fim de 2010,
pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva,
as eclusas não funcionam na prática. Os recursos [esses R$8,5 milhões] são necessários
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para as obras de derrocamento do Pedral do
Lourenço, que permitiriam a navegabilidade
no rio Tocantins durante todo o ano.
A obra é fundamental para a efetiva infraestrutura do Pólo Industrial de Marabá, que
vai propiciar a tão propagada verticalização
do potencial mineral do Pará. Apesar da importância, o valor empenhado pelo governo
nessa obra foi nulo.
Ainda na região, se observa a ação de
“melhoramentos no Canal de Navegação da
Hidrovia do Tocantins”. A dotação inicial do
governo foi de R$ 215,5 milhões.
No valor empenhado, que expressa efetivamente o que o Executivo autoriza, o valor
caiu para R$ 31 milhões. O ano de 2011 terminou e o Siafi aponta que o valor pago pelo
governo foi igual a zero, A paralisia atinge ainda
a construção do terminal de cargas multimodal em Marabá.
O valor necessário para a obra, calculado pelo próprio Governo, é de R$12,7 milhões.
Entretanto, nada foi empenhado para essas
obras. A construção do terminal de cargas de
Miritituba também teve a mesma avaliação:
R$4,2 milhões previstos e nenhum centavo
empenhado.
Na lista de obras do PAC paradas no
Pará, sem nenhum valor empenhado ao longo
de todo o ano de 2011, ainda aparecem oito
ações, no valor total de R$36,4 milhões, para
a construção de onze terminais fluviais nos
Municípios do Estado, dentre eles os de Santarém (Prainha) e de Monte Alegre.
Diz ainda matéria publicada no jornal O Liberal:
Já no rol das ações que tiveram cifras
empenhadas, mas mesmo assim fecharam o
ano com o valor pago igual a zero, aparecem
a construção de ponte sobre o rio Araguaia, na
BR-230 – que é a Transamazônica –, na divisa
do Estado com o Tocantins; e melhoramentos
no canal de navegação hidrovia do rio Tapajós.
A dotação inicial da primeira obra foi de R$1,1
milhão. Chegaram a ser empenhados R$835 mil,
mas até o fim do ano nada foi pago. No caso das
obras da hidrovia do Tapajós, apesar de constar
no Siafi que a quantia paga foi nula, todo o valor
da dotação inicial, R$2 milhões, foi empenhado.
Essa é a matéria publicada no jornal O Liberal
do dia 4 de março próximo passado, e peço ao Presidente, Senador Jayme Campos, que faça a publicação na íntegra.
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Na reportagem, o Ministério afirma que as obras
não foram suspensas ou estão paradas. Para o Governo
Federal, isso tem outro nome: estudo. A assessoria do
Ministério informa na reportagem que as obras estão
reavaliadas ou estão em fase de estudos.
A reportagem mostra ainda que os mesmos valores, embora não empenhados, foram colocados novamente no Orçamento para 2012.
Ou seja, no dito popular, Senador Jayme Campos e Senador Ivo Cassol, o Governo está empurrando de barriga.
Essas obras estão sendo empurradas de barriga,
ou seja, passaram para o Orçamento de 2012, Senador Pedro Taques.
O que peço é que o Governo Federal não faça
nada demais; apenas cumpra com sua palavra, que
faça menos propaganda e mais obras tão importantes
para o nosso Pará e para o nosso País.
Ainda nesta semana, no dia de ontem, tive informações e, novamente, solicitei ao gabinete da Ministra
Miriam Belchior, do Planejamento, que ela conceda
audiência ao Governador Simão Jatene, do Estado do
Pará, e à bancada do nosso Estado no Senado e na
Câmara Federal, para que possamos ter da Ministra
a retomada das conversas que tivemos, ainda no final
de 2011, sobre as obras do derrocamento do Pedral
de Lourenço e da dragagem a jusante da eclusa de
Tucuruí, no rio Tocantins, importantes para a navegabilidade do rio Tocantins, e também sobre o porto intermodal de Marabá. Essas obras são fundamentais
para o desenvolvimento daquela região do nosso Estado, não só de Marabá, mas de todos os Municípios
do sul e sudeste do Estado do Pará.
Eu aguardo, Ministra Miriam Belchior. V. Exª nos
atendeu com muita fidalguia e disse que, até fevereiro, o Governador Simão Jatene e a bancada do nosso
Estado teriam de V. Exª o retorno desses estudos que
o Governo estaria fazendo sobre essa obra. E nós estamos, então, solicitando a V. Exª que nos receba para
que possamos ter essa informação.
E faço isso porque nos preocupa demais esse desencontro dessas informações que chegam ao nosso
Estado. Ainda hoje, tivemos... Amanhã, na Comissão
de Infraestrutura, vou encaminhar um requerimento, Senador Jayme Campos, pedindo informações à
Companhia Vale sobre o andamento das obras de
implantação da Alpa, a siderúrgica que está sendo
implantada em Marabá.
A informação que obtive hoje é de que a Companhia Vale suspendeu a implantação da Alpa sob a
alegação de que nada será feito enquanto não houver
a definição das obras de derrocamento, ou seja, enquanto a hidrovia do Tocantins não tiver sido implantada
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pelo Governo Federal. Isso já foi dito no ano passado.
Inclusive a imprensa do meu Estado anunciou essa
medida da Vale numa ida da Ministra Miriam à Comissão de Assuntos Econômicos. Isso foi mostrado pelo
Senador Flexa Ribeiro à Ministra, que se preocupou
com a notícia, que, depois, foi desmentida pela Companhia Vale. Mas hoje a informação voltou a chegar
ao meu conhecimento.
Eu vou encaminhar amanhã, por meio da Comissão de Infraestrutura, um requerimento para que
a Vale possa informar os valores investidos desde o
início da implantação da Alpa até o mês de março de
2012 – os valores investidos mês a mês e os gastos
na implantação da Alpa –, para que nós possamos
saber exatamente, pelos valores gastos, o andamento da obra e se a Vale continua com a obra dentro do
cronograma, se houve redução do avanço da obra
ou paralisação. Pelos valores gastos, nós vamos ter
o exato retrato da intenção da Vale: se é implantar a
Alpa, se é acelerar a implantação ou – se a notícia que
nos chega é verdadeira – se a implantação da Alpa foi
realmente paralisada.
Isso preocupa todos nós do Estado do Pará, em
especial os nossos amigos lá de Marabá e região.
Vejo aqui, no blog do Hiroshi, comentários postados
pelo meu amigo e ex-Vice-Prefeito Ítalo Ipojucan, de
Marabá. Já existe até um site – deixem-me localizar.
E eu já vou me associar aos que estão fazendo
esse movimento em defesa da Alpa. Eu acho que temos
realmente que fazer este movimento: A Alpa é Nossa.
“Estratégias em fase de gestação começaram com a
publicação de um grupo no Facebook denominado A
Alpa é Nossa. Devem se acentuar com manifestações
públicas e, finalmente, atos de maior efeito”, como eles
dizem aqui, que devem ser adotados.
Eu acho que todos nós paraenses estamos atentos, inclusive o Governador Simão Jatene, a esses
movimentos. E todos os políticos, os parlamentares
do Estado do Pará estão mobilizados para que a Alpa
não sofra nenhuma redução na sua implantação. Mas
é preciso que o Governo Federal, que a Presidenta
Dilma tenha compromisso – eu tenho certeza absoluta de que ela jamais deixará de cumprir com o projeto
de implantação da Alpa. E, para isso, é preciso que o
derrocamento do Pedral de Lourenço e a dragagem
daquele trecho do Tocantins a jusante das eclusas
possam retornar ao PAC, como também deve retornar
ao PAC o porto intermodal de Marabá, porque essas
obras todas já estavam fazendo parte desse programa. Inclusive, o porto já tinha sido transferido para o
Governo passado, que era do PT, mas, por sua incompetência, este não teve condições de implementá-lo e
foi devolvido ao Governo Federal.
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Então, eu quero aqui, ao finalizar, Senador Jayme
Campos, mais uma vez, reafirmar o pedido de audiência à Ministra Miriam Belchior. Estamos aguardando
o gabinete da Ministra confirmar a audiência com o
Governador Simão Jatene e com a Bancada Federal
do Estado do Pará.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o
Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Cumprimento V. Exª, Senador Flexa Ribeiro,
pelo belo pronunciamento que fez hoje nesta Casa.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Pedro
Taques.
V. Exª tem direito a vinte minutos para fazer uso
da palavra nesta tribuna.
Senador Pedro Taques com a palavra, representante do Estado do Mato Grosso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigado, Senador
Jayme Campos, que preside esta sessão.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, podemos desmatar à vontade, pois seremos anistiados, Senador
Jayme. Soneguemos à vontade, pois teremos logo um
Refis e pagaremos em suaves e numerosas prestações
a nossa dívida com o Tesouro. Votemos medidas provisórias em desacordo com a Constituição, que seremos
perdoados pelo Supremo Tribunal Federal.
Estamos precisando, Sr. Presidente, frear as exceções, que passaram a ser regras, e dar exemplos,
porque a palavra convence e o exemplo arrasta.
Na quarta-feira passada, dia 7 de março de 2012,
o Supremo Tribunal Federal, a despeito de contemplar
uma norma expressa na Constituição Federal, julgou,
por maioria de votos, parcialmente procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.109, que contestava a validade da Medida Provisória nº 366, de 2007,
convertida na Lei nº 11.516, de 2007, que criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
No julgamento, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a criação do instituto pela ausência de parecer prévio de comissão mista de Deputados
e Senadores. E, com a modulação de efeitos, fixou o
prazo de dois anos para que o Congresso Nacional
saneasse o vício.
Em poucas palavras e sem juridiquês, o Supremo
Tribunal Federal disse o seguinte: aquilo que a sociedade brasileira pensava que era lei não é lei, porque
ofende a Constituição da República.
Ofende a Constituição da República porque a medida provisória foi convertida em lei em desobediência
à Constituição, que diz que ela deveria ser aqui tratada
por essa comissão mista de Deputados e Senadores.
Ou seja, em outras palavras, a medida provisória não
seguiu nesta Casa a receita. E se nós não seguirmos
a receita, o bolo desanda, a maionese dá dor de barriga, como nós todos sabemos.
Muito bem, no dia seguinte, entretanto, após apresentação de questão de ordem pelo Advogado-Geral
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da União, o Ministro Luís Inácio Lucena Adams, o Supremo Tribunal Federal voltou atrás em sua decisão
e preferiu manter a inconstitucionalidade da medida
provisória. Voltou atrás. O Supremo Tribunal Federal,
julgando uma reclamação, voltou atrás.
Muito bem, o que isso significa? O Supremo Tribunal Federal fixou os efeitos vigorantes apenas em
relação às medidas provisórias enviadas ao Congresso
a partir do dia seguinte à decisão, constitucionalizando,
portanto, as medidas provisórias elaboradas ao arrepio
da Constituição Federal.
Ao arrepio significa que as medidas provisórias
foram aprovadas nesta Casa em violação à Constituição
da República, apesar de respeitar a decisão da Corte
Constitucional, uma vez que, em uma democracia, as
decisões judiciais devem ser obedecidas, mas elas
devem sofrer uma análise desta Casa sim, porque, na
democracia, não existe nada que seja não criticável.
Apesar de respeitar a decisão da Corte Constitucional, eu me resguardo, Sr. Presidente, o direito parlamentar de discordar do seu posicionamento. Parece-me, aliás, que essa decisão nos mostra a aquiescência
viciada de um Poder da República, o Judiciário, sobre
o outro, o Executivo.
Imaginem: o Supremo Tribunal Federal não pode
concordar com esse tipo de pedido do Poder Executivo.
Apesar de o art. 62, § 9o, da Constituição Federal expressamente consignar que “caberá à comissão
mista de Deputados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de
cada uma das Casas do Congresso Nacional”, sempre
foi considerada uma norma constitucional morta, uma
norma constitucional que não produz efeitos, e mais de
500 medidas provisórias já haviam sido convertidas em
leis sem contemplação de sua formalidade. Ou seja,
fizeram de conta que essa norma da Constituição era
uma folha de papel sem qualquer significado.
Isso mesmo, mais de 500 medidas provisórias
foram por nós aqui aprovadas, Sr. Presidente. Salários-mínimos foram aumentados e instituições foram criadas
sem a devida formalidade exigida pela Constituição.
Nós não estamos obedecendo à Constituição.
Essa prática injustificada, apoiada na Resolução nº
1, de 2002, desta Casa, declarada inconstitucional
pelo Supremo, é motivada pela pressa desenfreada
e facilidade de negociação que o Executivo sempre
desenvolve para aprovar as inovações legislativas de
seu interesse.
Mas é preciso que fique claro que “o parecer da
comissão mista, em vez de formalidade desimportante, representa uma garantia de que o Legislativo seja
efetivamente o fiscal do exercício da função legiferan-
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te pelo Executivo”. O Poder Executivo não pode, Srs.
Senadores, legislar como regra. No entanto, como eu
disse inicialmente, no Brasil, a exceção se transforma
em regra. O próprio Ministro Fux, Relator da ADI citada, disse isso na sua manifestação.
Essa, até então ineficaz, norma constitucional,
portanto, é que garante a esta Casa, garante ao Congresso Nacional, como representante, lá na Câmara, do
povo, e aqui no Senado, representante da Federação,
a função de controlador diretamente o Poder Executivo, uma possibilidade eficaz de análise da atipicidade
legislativa do Poder Executivo.
Mas, Sr. Presidente, as exceções estão sendo
transformadas em regras na República Federativa do
Brasil.
Um segundo tema, Sr. Presidente, que eu gostaria de trazer a esta Casa, foi a denúncia, oferecida
pelo Ministério Público Federal, em desfavor do famoso Coronel do Exército Sebastião Curió, conhecido
como Major Curió.
O Ministério Público Federal, acertadamente,
ajuizou ação contra ele pelo sequestro de militantes
políticos durante a guerrilha do Araguaia (1972-1975),
a qual ajudou a combater. É a primeira denúncia criminal apresentada contra um oficial por crimes cometidos
durante a ditadura militar.
Em 1979, como nós todos sabemos, foi editada a
Lei de Anistia que impediu o julgamento e a condenação
pelos crimes cometidos durante a ditadura. Essa lei,
Sr. Presidente, foi questionada, em 2010, no Supremo
Tribunal Federal (STF), que reafirmou sua validade. No
ano passado, no entanto, a Corte Interamericana de
Direitos Humanos condenou o Brasil a apurar e punir
os crimes praticados durante a ditadura.
Assim, a ação possui absoluta pertinência e não
contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal. É
sabido na área jurídica que o crime de sequestro, caracterizado como crime permanente, não está sujeito
à prescrição até que seus efeitos cessem, o que não
ocorreu até hoje.
Os Procuradores da República que assinam a
ação contra Curió o responsabilizam pelo desaparecimento de participantes da guerrilha, organizada pelo
PCdoB na Amazônia.
Até hoje não se sabe o paradeiro das vítimas. O
crime continua acontecendo até que sejam encontrados os restos mortais desses brasileiros.
Muito bem, alguns dizem e perguntam: “Por que
só agora?”. Porque agora que as provas, a investigação
do Ministério Público chega a bom termo. Aliás, essa
não é uma novidade na República, no mundo, porque
o Uruguai fez isso, a Argentina fez isso, o Chile fez
isso, a África do Sul fez isso.
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Estamos a tratar de uma justiça de transição. Não
há paz sem que ocorra justiça. A Lei de Anistia não
é uma borrachinha no passado. A Lei de Anistia não
pode encobrir crimes contra a humanidade.
A decisão do Supremo Tribunal Federal trata da
compatibilidade da Lei de Anistia com a Constituição
da República. Mas a decisão do Supremo não fez a
discussão a respeito da Lei de Anistia com os tratados internacionais de que a República Federativa do
Brasil é signatária.
Assim, Sr. Presidente, trata-se, portanto, de uma
arbitrariedade sendo saneada depois de quase 30 anos
e que não merece a impunidade.
Qual é a repercussão disso nas nossas vidas?
Hoje, temos o chamado efeito ou princípio da repetição.
A mesma violência, Senador Paim, que era praticada
naquele tempo ainda é praticada hoje. E não conseguimos acabar, por exemplo, com a violência da força
policial, efeito de repetição.
Um terceiro tema, Senador Jayme Campos, que
preside esta sessão, que gostaria de aqui tocar: hoje,
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça
um projeto que trata do direito de resposta. Projeto do
Senador Requião, que tive a honra de relatar.
Alguns dizem que esse projeto está a trazer para
o Brasil a censura. Alguns dizem que esse projeto estaria a trazer para a República Federativa do Brasil uma
limitação do direito fundamental da imprensa. Quero
aqui afastar esse tipo de argumento.
A Constituição da República, no art. 5º, inciso
V, já garante o direito de resposta. Está ali escrito no
art. 5º, inciso V da Lei Fundamental da República. O
que fizemos foi a regulamentação desse dispositivo
constitucional.
A liberdade de imprensa é sagrada. A nossa
Constituição estabelece o direito fundamental de todos
termos informações verdadeiras. E essas informações
devem ser trazidas pela imprensa. Não existe imprensa
boa ou imprensa ruim. O que existe é uma imprensa
que divulgue fatos que sejam verdadeiros.
Liberdade de imprensa nós todos devemos assegurar, e a Constituição garante essa liberdade de
imprensa, a Constituição veda a censura, e é bom que
assim seja. Esse projeto não trata do conteúdo da matéria a ser veiculada, esse projeto apenas regulamenta
o que está escrito na Constituição da República.
Alguns dizem, Senador Jayme Campos, que nós
não precisaríamos de uma lei regulamentando o art.
5º, inciso V, da Lei Fundamental da República. Aliás,
isto ocorre na Alemanha. Na Alemanha, não se exige a
regulamentação. Agora, de outro lado, existem aqueles
que aceitam a necessidade de regulamentação para
que tenhamos um processo, um procedimento, uma
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ação própria para o direito de resposta, que está previsto na Constituição da República.
A Lei de Imprensa, a Lei nº 5.250, de 1965, foi
reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no dia 30 de abril de 2009. Do dia 30
de abril de 2009 até hoje, data do reconhecimento da
inconstitucionalidade da Lei de Imprensa, nós não temos regulamentação a esse dispositivo.
Encerro, Senador Jayme Campos, dizendo que
nós não podemos limitar a imprensa, nós não podemos
censurar a imprensa. A Constituição da República garante isso e eu defendo, nesta Casa, e defendo, nesta
oportunidade e nesta tribuna, que a imprensa tem o
dever fundamental de criticar os homens públicos. Nós
que viemos para a vida pública temos a nossa intimidade, Senador Cyro, relativizada, porque do contrário
ficaríamos em casa. A imprensa tem a obrigação de
fiscalizar os Senadores da República, a imprensa tem
a obrigação de fiscalizar as nossas atuações. Este projeto do Senador Requião, por mim relatado na Comissão de Constituição de Constituição e Justiça, apenas
regra o procedimento do chamado direito de resposta.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eram essas as considerações que eu gostaria
de fazer nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Pedro Taques
pelo belo pronunciamento, sobretudo diante do seu
desempenho como Relator em algumas matérias interessantes como essa que S. Exª relatou no dia de hoje.
Na ordem de inscrição, gostaríamos de convidar
o Senador Cyro Miranda para fazer uso da palavra.
V. Exª tem 20 minutos na forma regimental para
fazer o seu pronunciamento.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Jayme Campos, que
preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, Srs. telespectadores da TV Senado, Srs. ouvintes da Rádio
Senado também.
Sr. Presidente, quero abordar dois temas na área
econômica.
O primeiro é que ontem o Ministro Guido Mantega compareceu ao Senado e, em consonância com o
discurso da equipe econômica, reafirmou a convicção
de que a condução do Governo está no rumo certo.
Reafirmou a tendência de redução da taxa de juros,
sem possibilidade de aumento da inflação.
Valendo-se da experiência de seis anos como
Ministro da Economia, Guido Mantega apostou na
previsão de crescimento da ordem de 4,5%, sem inflação em 2012.
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Nós já vimos que o aumento da taxa de juros tem
como um dos efeitos colaterais o baixo crescimento
econômico, como mostrou o “Pibinho” de 2011.
Mas a aposta do Ministro é de que a desejada
redução da taxa de juros incentivará o consumo, sem
o aumento da inflação. Isso, sem dúvida, seria excelente no contexto de retração da economia mundial.
Ocorre, Sr. Presidente, que, nesse particular,
parece não haver unanimidade dos analistas de mercado. Muitos acreditam na conseqüente elevação da
inflação, ou seja, que o Brasil cairá no outro extremo
de um paradoxo característico da nossa economia:
crescimento alto com inflação.
Cremos que o Ministro da Fazenda está errado
no seu prognóstico. É provável, lamentavelmente, que
a redução de juros resulte em inflação. Estamos amarrados e precisamos, com urgência, romper esse paradoxo perigoso para o futuro do Brasil. Compartilhamos
da convicção de que as condições macroeconômicas
do Brasil são bem melhores hoje.
Mas são necessárias medidas mais efetivas, como
parte de um plano maior, para garantir o crescimento
sustentável da economia.
Um dos primeiros passos nesse sentido é quebrar o mito do superávit primário, que esconde uma
verdade e uma necessidade: precisamos caminhar em
direção ao superávit nominal. Sem dúvida, uma meta
de superávit nominal seria um mecanismo muito mais
eficaz de combate à inflação, com crescimento econômico sustentável, aumento da produção, do emprego e
da renda, ao invés de uma meta de superávit primário
destinada ao pagamento de apenas parte dos juros
incidentes sobre a dívida pública.
O Governo deve direcionar os esforços no sentido
de criar uma poupança pública. Queremos aqui salientar as palavras do próprio Ministro Mantega:
“Na medida em que se cria poupança pública, o
Estado poupa mais, com contenção de gastos de custeio, e num cenário de inflação em queda – e hoje a
inflação está caindo no País – isso abre espaço para
a redução da taxa básica de juros básicos”.
O Ministro disse, ainda, que o corte de R$ 55 bilhões no Orçamento é suficiente para que o Governo
possa cumprir a meta de economizar R$139,8 bilhões
para o pagamento de juros da dívida.
Quer dizer: pagamento de uma parte dos juros.
Diante desse quadro, sugerimos a construção
de uma proposta que trate do equacionamento da dívida pública.
Muito mais do que pagar parte dos juros, pensar
o pagamento dos empréstimos, criando mecanismos
de atração desses recursos em investimentos na in-
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fraestrutura, nas PPPs (Parcerias Público-Privada) e
no aparelho produtivo nacional.
O Balanço do Governo Geral, aquele que reúne
as contas da União, dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, apresentou em 31 de dezembro de 2011,
Sr. Presidente, os seguintes resultados: receita total, R$
1.500 trilhão (um trilhão e quinhentos bilhões de reais);
despesa total, R$ 1.371 trilhão (um trilhão, trezentos
e setenta e um bilhões de reais); resultado primário,
R$129 bilhões (cento e vinte e nove bilhões de reais);
serviço da dívida, 12,16%, ou seja, R$236 bilhões (duzentos e trinta e seis bilhões de reais); déficit nominal,
R$107 bilhões (cento e sete bilhões de reais).
Fosse uma Selic de 5%, sobre a dívida anual
média de R$1.940 trilhão (um trilhão novecentos e
quarenta bilhões de reais), verificada no ano passado, teríamos um superávit nominal da ordem de R$32
bilhões (trinta e dois bilhões de reais), em lugar do déficit de R$107 bilhões (cento e sete bilhões de reais)
registrado em 2011.
Cremos que passamos da hora de fazer uma
reengenharia da economia brasileira. Se o desejo for
proporcionar o crescimento sustentável, num ritmo suficiente para atender às demandas das novas gerações
por emprego, renda e inserção no mercado de trabalho.
Hoje também, Sr. Presidente, quero tratar de outro ponto, o Projeto de Resolução do Senado n° 72,
de 2010, do Senador Romero Jucá, que estabelece
alíquotas do ICMS sobre Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação, nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do
exterior.
Não somos contra a discussão de mecanismos
para acabar com a guerra fiscal, mas esse projeto, caso
venha a ser aprovado, representará enormes prejuízos
para diversos Estados brasileiros, que, assim como
Goiás, Mato Grosso, Vitória do Espírito Santo, Santa
Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro, têm lutado
pela diversificação da economia e pela industrialização.
Quem observa a evolução da economia brasileira, nas últimas décadas, verifica que uma das maiores
conquistas do Brasil foi promover a interiorização do
progresso, rompendo com uma tendência concentradora do eixo Sul e Sudeste.
Sr. Presidente, por falta de um plano de desenvolvimento regional é que os Estados foram obrigados
a se defender e a criar, então, os incentivos para os
seus Estados. É questão de sobrevivência.
Esse processo, caracterizado em grande parte
pela instalação de indústrias farmacêuticas e automobilísticas, entre outras, como no caso de Goiás, só
foi possível com uma política de incentivo fiscal para
atraí-las.
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Os dividendos sociais e econômicos dessa interiorização do progresso são de valor inestimável. Se
de um lado tornaram possível dinamizar as economias
de Estados antes produtores de commodities, de outro
fixaram as populações ao criarem novas oportunidades
de emprego e renda.
Citamos aqui dois exemplos de nosso Estado,
Catalão e Anápolis, que têm desfrutado de magnífico
progresso ao longo das últimas décadas, exatamente
pela possibilidade que foi gerada pela instalação de
montadoras e indústrias farmacêuticas – o Pólo Farmoquímico de Anápolis.
Por isso, entendemos que o Senado deverá fazer ponderações ao apreciar o Projeto de Resolução
nº 72, de 2010.
Sr. Presidente, estamos sentindo que o Governo
pressiona sem saber da grande repercussão que vai
ser a falência desses Estados já aqui citados. Não se
pode fazer isso no afogadilho. Nós temos de procurar
saídas; temos de fazer um grande entendimento, porque
o Governo, na verdade, está querendo fatiar a reforma
tributária. Isso, para esses Estados, independente por
qual partido estão sendo governados, possuem uma
população com que hoje estão comprometidos e que
amanhã estarão sem emprego. E o seu Estado também é um deles, Sr. Presidente.
Se for aprovado na forma como foi apresentado, o
PR 72 fará um desserviço ao desenvolvimento regional.
Daí a importância da audiência a ser realizada
pela Comissão de Assuntos Econômicos para debater
a matéria, que são de contribuição inestimável, quando
teremos a realidade de cada Estado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Espero que essa
reflexão tenha, por parte do governo, um eco e que
possamos exaurir a discussão.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Cyro Miranda
pelo belo pronunciamento.
Temos, na ordem de inscrição, três Senadores. V.
Exª fez permuta com o Senador Cyro Miranda? (Pausa.)
Então, V. Exª está com a palavra, Senador Magno Malta.
Com a palavra o Senador Magno Malta, por vinte minutos. Depois de V. Exª, temos vários Senadores
inscritos, inclusive, os Senadores Eduardo Lopes e
Paulo Paim.
Eu gostaria imensamente que V. Exª cumprisse
o horário regimental. É um apelo que a Mesa faz para
cumprirmos naturalmente a lista de oradores que todo
o povo brasileiro gostaria de ouvir, sobretudo o Senador Paulo Paim e o Senador Eduardo Lopes, que já
estão na ordem de inscrição.
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Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srs. Senadores, Sr. Presidente, Senador Jayme, Senador Paim,
Senador Eduardo, aqueles que nos acompanham e
nos ouvem pela Rádio Senado e pela TV Senado, serei breve como sempre.
Não tenho a capacidade de síntese que tem o
Senador Suplicy, mas vou ser breve.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna hoje porque
fui demandado por um grupo muito interessante de
pessoas que fazem hoje um momento novo no Brasil,
demarcando aquilo que eu chamo de momento de arrefecimento das drogas no Brasil, Senador Eduardo.
Sem projeto algum de governo, sem iniciativa
política – muito pelo contrário, as iniciativas são nocivas para tirar...
O Brasil é o país dos esportes, o Brasil é o país
onde, em pouco tempo, nos tornamos os melhores em
toda e qualquer modalidade de esporte em que nos
apresentamos. Exceto em esportes praticados no gelo,
porque não temos na nossa geografia a oportunidade
de treinar atletas ali, mas em quase todas as modalidades onde há brasileiros, normalmente nós pontuamos
de forma significativa.
Nós temos atletas nas artes marciais, Senador
Eduardo e Senador Vital do Rêgo – agora nós temos
dois Eduardos, o Eduardo Braga, que é primo de Roberto Carlos, e você que não é primo de Roberto Carlos.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – São
três, pois ainda temos o Eduardo Suplicy.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – E ainda tem
Suplicy que é Eduardo.
As artes marciais têm brasileiros de ponta que o
mundo reconhece. O chamado MMA, ou seja, a mistura
de artes marciais, hoje cresce mais do que o futebol
americano e, no Brasil, na TV fechada, cresce mais do
que o futebol – e, hoje, graças a Deus, na TV aberta.
Eu não falo tão somente porque amo esse esporte ou porque sou simplesmente um esportista, mas
porque eu sou de dentro. Eu participo. Eu conheço
essa modalidade.
Nós temos atletas no UFC, Ultimate Fighting
Championship, que tenho prazer em treiná-los. O Paulo
Thiago daqui de Brasília, do Bope, atleta do Ultimate,
eu tenho o prazer de treinar o boxe dele, como do Marcelo Guimarães e do Erick Silva. Nós temos no País
o maior campeão dessa modalidade, o mais respeitado do Planeta, de todos os tempos, que se chama
Anderson Silva – nessa semana estava na capa da
Veja. É um esporte que vai tomando conta, Senador
Jader Barbalho.
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Gostaria de comentar, Senador Clésio Andrade, um projeto do Deputado Mentor, do PT, com todo
o respeito. Fui Deputado com ele, Senador Paim, e
o Deputado Mentor tem um projeto na Câmara que
está lutando para aprovar, mas que não vai aprovar.
O projeto do Mentor é para proibir a exibição do MMA
na televisão.
Televisão é concessão pública. É concessão pública. A televisão brasileira transmite barbaridades que
vilipendiam princípios de família e que alguém tinha
de ter coragem de fazer um projeto para proibir, e ninguém tem.
Agora, proibir a exibição das artes marciais?
Eu queria fazer algumas perguntas agora para o
Deputado Mentor e gostaria de orientá-lo no sentido,
Senador Sarney, Presidente desta Casa, de que fizesse um projeto genérico em que todas as modalidades
fossem atingidas.
Por exemplo, eu pergunto ao Deputado Mentor:
o maior ídolo do automobilismo deste País e do mundo nós vimos morrer ao vivo, Ayrton Senna. Numa
transmissão ao vivo! Eu vi o dia do acidente do Felipe Massa. Eu vi o dia do acidente ao vivo do Rubens
Barrichello, num treino antes da morte do Ayrton. Eu
vi as barbaridades que o Alain Prost fazia com Ayrton
Senna: naquela disputa: ele não sabia se iria quebrar
o carro dele, do Ayrton Senna, ou se ia matar o Ayrton
Senna numa curva. Ele ia para cima do Ayrton Senna
numa briga desigual, desumana e infeliz, e nós estávamos assistindo ao vivo pela televisão.
E ninguém entrou com projeto – ou ninguém entrou ainda – para dizer que é uma barbaridade, porque
a Fórmula 1 é patrocinada pelo cigarro, pelo tabagismo. Ninguém entrou! Ninguém entrou para dizer que
nicotina e alcatrão são a desgraça deste mundo. Está
aí o Presidente Lula se recuperando e se tratando de
um câncer que foi gerado na sua tireoide por nicotina e
alcatrão. Ninguém entrou com projeto para proibir isso
ainda, Senador Requião, Deputado Mentor.
O Pelé foi expulso em uma partida de futebol. Eu
vi quando o Leonardo, na Copa de 1994, foi expulso
porque deu uma cotovelada na cara de um americano.
Leonardo não é Jon Jones, não é Anderson Silva. Ele
não é lutador de muay thai. Ele é jogador de futebol.
Por que não fazer um projeto para proibir o futebol
na televisão? Eu vi o dia em que o Márcio, do Bangu,
arrebentou o joelho do Zico, o maior ídolo do Flamengo, ídolo do povo do Brasil e do mundo. Acabou com
o joelho do Zico em uma entrada desleal, desumana.
Nós assistimos todo dia, Deputado Mentor, a brigas de torcida, a torcedores paraplégicos, torcedores
morrendo, torcidas organizadas se enfrentando, se
atirando, levando pau, pedra, estilete para dentro dos
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estádios. Uma violência incontida mostrada ao vivo, e
o senhor não fez nenhum projeto, Deputado Mentor,
para proibir na televisão a exibição do futebol.
Mas o senhor quer proibir a exibição das artes
marciais.
Em uma entrevista que deu a uma televisão,
numa matéria condenando o MMA, chamando o MMA
de violento, o senhor disse que parece briga de galo.
Não parece, não, Deputado! O galo é um animal que
não foi criado por Deus para brigar; ele tem um papel
a cumprir na natureza e, depois, serve para a alimentação do homem. Aqueles que, desumanamente, fazem rinha de galo para colocar um animal que não é
racional em um processo de autodestruição ou em um
processo em que a luta só acaba quando um morre...
As brigas de galo... Não sei se o senhor estava querendo defender alguém porque alguém que fez essa
campanha de vocês aí gosta muito de rinha de galo;
não sei se era em defesa dele. Não sei se era isso.
Mas os atletas do MMA – leia a Veja desse final
de semana, com Anderson Silva na capa – esses atletas, Senador Clésio, treinam três vezes por dia; esses
atletas não bebem nem refrigerante. São altamente
preparados, têm carteira de identidade, respondem
por si, são treinados, têm médicos, conhecem as artes marciais, a defesa e o ataque. Ali dentro não entra
indouto, Deputado Mentor, para poder se enfrentar e
alguém matar alguém. É um esporte de gente educada, que se abraça antes e depois da luta. Quando o
octógono fecha, um vai vencer e o outro não, ou, minimamente, empatar.
Quero perguntar se o senhor vai fazer um projeto
para proibir o Big Brother na televisão, que vilipendia,
ao vivo, princípios de família; que enfrenta ensinamentos de pai, mãe a filho com relação a comportamentos
para a vida, e eles vilipendiam ao vivo. O senhor vai
fazer um projeto para acabar com o Big Brother?
O senhor vai fazer um projeto para a televisão
não exibir mais novelas, por causa das cenas pesadas
que se fazem às 20h, às 17h na televisão, em uma
concessão que é publica, invadindo as nossas casas,
sem pedir permissão para saber o que pai e mãe estão ensinando para as crianças?
E eu quero perguntar ao Deputado Mentor: o
senhor vai fazer um projeto para proibir isso? Agora o
senhor faz um projeto para proibir a exibição do MMA
na televisão.
Senador Vital do Rêgo, neste momento, no Brasil,
todo o mundo de academia, todo o mundo dos grupos,
das equipes, os atletas de ponta de todo o Brasil estão
todos me ouvindo. Há uma revolta incontida, sabe?
O Anderson Silva era faxineiro do McDonald’s de
Curitiba, origem pobre. Minotauro e Minotouro são dois
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meninos de Vitória da Conquista, pobres. Quem não
conhece a luta de Vitor Belfort, que se tornou campeão
do mundo aos 20 anos de idade, em uma dedicação
incontida? De Wallid Ismail, que abriu caminho para o
mundo inteiro? Um amazonense, que desceu do Amazonas de avião até Fortaleza e de ônibus até o Rio de
Janeiro – gordinho, pequenininho, seu biotipo não diz
nada. O biotipo dele não o ajuda a ser o lutador de jiu
jitsu que foi, e abriu o caminho no Japão, nos Estados
Unidos. O Erick Silva, lá de Cobilândia, de um bairro
de Vila Velha, onde moro, filho de Nunes, um sindicalista, presidente da CUT. Eu saía da igreja às 22h e ia
treinar esse menino até 1h da madrugada. Ele hoje tem
um contrato no Ultimate que mudou a vida da família.
Yuri Marajó e Paulo Thiago. Paulo Thiago é de
Brasília, é do Bope aqui de Brasília. Paulo Thiago, um
nome do mundo. Todo mundo inteiro. Não ouvi dizer
que ninguém morreu lá, não ouvi dizer que ninguém
saiu de lá com uma fratura exposta, mas eu já vi fratura exposta no futebol.
Sabe o que o Deputado Mentor tinha de fazer?
Era fazer uma lei para proibir homem público de beber
publicamente, fumar publicamente, porque isso que
não é. Aliás, os maus é que servem de exemplo, dizia
minha mãe. Os bons servem para ser copiados. Homem público bebendo, enche a cara de álcool, a cara
de uísque, e depois diz que vai fazer um projeto para
resolver o problema das drogas.
Ô Deputado Mentor, essas lutas, as artes marciais
no Brasil, têm tirado centenas e centenas das drogas
e evitado que milhares deles vão para as drogas, de
forma muito espontânea. A inspiração dos irmãos Nogueira, do Anderson Silva, do Wanderlei Silva – sabe?
– é uma coisa fabulosa às crianças deste País.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – O senhor me permite um aparte?
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Senador.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Magno Malta, eu não poderia deixar de participar deste debate com o País e com o Senado, que
V. Exª o faz, de um assunto que é tema do momento.
Tantas coisas ruins acontecem neste imenso Brasil.
Essas artes marciais, que eu não as conhecia, mas
há três anos meu filho chegou e disse: “Painho, estou
treinando muay thai.” Eu nunca ouvi falar, minha cultura era outra. Eu fiz a primeira indagação a ele: meu
filho, não é violento demais? E aí ele foi me ensinar
a doutrina. Depois, eu comecei a ter curiosidade para
ler. Efetivamente, eu não tenho a disposição do octógono, que V. Exª já teve ou tem, e V. Exª é muito mais
conhecedor das artes marciais. Mostrou isso nesse
discurso. O último parágrafo do seu pronunciamento
falou a respeito da transição dos filhos pobres, dos
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filhos do Zé do Povo, humildes, que muitas vezes estão jogados na rua, seviciados para a droga, para o
álcool, e buscam nessas artes marciais uma revisão
na vida. Eles têm sido exemplo. O senhor colocou aí
tantos brasileiros fantásticos que nos representam. Por
isso, o senhor pode ficar tranquilo: a opinião pública
nacional repele esse comportamento preconceituoso
que, porventura, possa ter algum companheiro nosso
do Congresso Nacional.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Acrescenta,
agrega muito ao meu discurso a palavra de V. Exª, que
tem um filho que faz muay thai. Deve estar chutando e
socando bem e deve estar disciplinado, pela disciplina e pela filosofia da luta em si. Deve ser um filho que
dorme cedo, que não usa drogas. Seu filho não fuma,
seu filho não vai para a balada, ele sabe da importância do treino dele, não é? Você o olha fisicamente e
dá gosto a um pai ver um filho saudável, ao contrário
de milhares que choram ao ver filhos que chegam de
madrugada;
ou aqueles que não chegam e que o pai tem
que ir buscá-los numa delegacia, Senador Clésio, por
causa de uma ocorrência policial: atropelou alguém –
bêbado. Agora, isso sim tinha que proibir: autoridade
beber publicamente. É glamour. Por que não se faz um
projeto? Um artista, um ator é pego com droga, não
usando, mas com o tráfico de droga, e parece ser um
glamour. No mês seguinte, ele recebe um papel mais
importante ainda. Por que não se faz uma lei para isso?
Em um país onde uma autoridade pública se recusa a fazer o teste do bafômetro, o sujeito vem com
uma história dessas de querer proibir a exibição do
MMA! Olha só, o Premiere Combate, da Rede Globo,
que 24 horas por dia mostra a vida dessas pessoas,
a vida na academia, mostra as lutas, mostra tudo e,
agora, resolveram mostrar ao vivo, na sua TV aberta.
Ô Fofão! Agora que eu estou vendo. Está vendo
aquele cidadão de gravata ali atrás, Senador Clésio?
É funcionário do Senado. Eu o chamei de Fofão, porque Fofão é o apelido dele. É um menino de 23 anos
de idade, um lutador completo. Tenho oportunidade,
de vez em quando, de puxar o boxe dele, de treiná-lo.
Aliás, o último nocaute dele – aquela mão eu lhe ensinei botar – foi em São Paulo, dentro do Pacaembu.
Funcionário do Senado, da CCJ. Sai daqui e vai treinar. Levanta cedo e treina, para chegar às nove horas aqui. Sai meio-dia, toma whey, treina duas horas;
e está de volta. Está ali, está debaixo daquele terno,
mas, se tirar aquele terno ali... É! Filho de pobre. E o
Senado está cheio; aqui tem dois garçons que lutam
boxe. E seu colega Mentor fez um projeto para proibir
a exibição de artes marciais na televisão.
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Tinha que proibir, Deputado Mentor, é Deputado
beber ao vivo, ir para porta de boteco, ser filmado em
festa bebendo e fumando. Isso é que é ruim para este
País. Porque o problema do Brasil não é crack, não.
O problema do Brasil é bebida alcoólica. Nós vivemos
em um país de hipócritas, de pessoas que se alcoolizam, passam a madrugada acertando negócios, ou
mesmo politicamente, enchendo a cara de uísque, que
tem coragem de dar R$30 mil, R$40 mil em um litro de
uísque, mas não tem coragem de dar um pão para um
pobre. E, depois, bota o dedo na cara da policia: “Esse
problema do crack está muito difícil, os governos têm
que resolver”. Resolver como? Casa de pais, escola de
filhos. O problema deste País é álcool. E ainda tem o
glamour de que nós produzimos a melhor cachaça do
mundo, algo que tira a consciência das pessoas, que
faz o sujeito irresponsável, que atropela, que desmonta a sua família, que o tira da consciência. Nós temos
a melhor cachaça do mundo. Isso é uma brincadeira
de mau gosto! Depois, a arte marcial. A arte marcial!
Esporte tem que sair da televisão! Não vai sair, não,
porque se passar essa excrescência na Câmara, Senador Requião... E V. Exª tem as melhores academias
lá no Paraná. A Chute Boxe é de lá! O Wanderley é de
lá! O Anderson é de lá! Shogun é de lá! Todo mundo!
Sem contar o pink fight (interrupção do som).
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – As mulheres
estão treinando, lutando. Sábado, teve um evento em
Campos chamado Pink Fight. A coisa mais maravilhosa! Porto Seguro, um card tão-somente de mulheres
lutando, preparadas, com muito boxe, muito jiu jitsu,
wrestling. Aliás, nos Estados Unidos, o menino aprende a assinar o nome, aprendendo a lutar wrestling,
incentivando o esporte. É o que a Presidente Dilma
deveria fazer aqui.
O Deputado Mentor, o senhor é do PT, podia fazer um projeto e aconselhar a Presidente Dilma. Quem
sabe, como V. Exª é do PT, ela vai ouvi-lo, porque com
a gente é mais difícil. Instituir o jiu jitsu nas escolas do
Brasil, porque o jiu jitsu é uma coisa nossa, como o
wrestling o é nas escolas dos Estados Unidos; o boxe
nas escolas, o muay thai do seu filho nas escolas. Abrir
as escolas nos finais de semana para as comunidades
aprenderem artes marciais. Ocupar esses meninos,
porque meia hora de treino de boxe põe um menino
dormindo mais de 15 horas.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Magno Malta, mais dois minutos para V. Exª concluir, pois temos vários oradores
inscritos, apesar de o discurso de V. Exª ser muito
pertinente e oportuno.
O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Gostaria de
avisar que Feijão, o campeão do strike force é lá de
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Cuiabá, é da sua terra. Em todo lugar tem. O campeão
mundial do strike force, Feijão, é de lá.
Senador Romero, sábado, em Campos, lutaram
três atletas do seu Estado. As três venceram. Jiu jitsu apurado. Aí o cara fica pensando: um Estado tão
distante! Como pode? Pode. Deve haver professores
apuradas lá e academias apuradas, porque elas eram
apuradas, lutando em pé e no chão. Olha só! Elas não
estão interessadas em balada. Elas não estão interessadas em prostituição, para depois fazer aborto,
que, depois é outra conversa fiada que vamos acabar
com ela aqui.
Por isso eu precisava hoje, em nome das artes
marciais, em nome do esporte, eu, que tiro drogado
da rua há 31 anos com a minha família, que conheço
a dor e a lágrima de uma mãe que chora com o filho
drogado e estou acostumado, porque fui para o outro
lado do balcão e presidi a CPI do Narcotráfico, e não
sou tão somente um esportista. Eu saio daqui e vou
lá puxar o treino do Fofão. Ele está lá na Comissão de
Constituição e Justiça. Saiu, eu vou. Vou treinar o Paulo
Thiago agora à noite e sei a importância do esporte
para arrefecer esse malefício desgraçado das drogas.
O Senador Lauro estava aqui e saiu. Uma das
melhores atletas de muay thai do Brasil chama-se
Kaká Naja. É de Sergipe, da cidade dele. O professor
é o pai. Sabe tudo da luta em pé.
Eu podia citar todo mundo aqui hoje, todo mundo
que tem colaborado com esse momento novo, de uma
juventude nova, que se recusa até a beber.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM) – Cumprimento o Senador Magno Malta pelo
belo pronunciamento.
Quero anunciar aqui a fala do Senador Romero
Jucá.
V. Exª está com a palavra assegurada, por 20
minutos, para fazer as suas considerações e seu pronunciamento, Senador Romero Jucá.
Quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu já
fiz um pronunciamento hoje, como Líder da Minoria
nesta Casa, cumprimentando V. Exª pelo belo trabalho
que sempre fez, de forma respeitosa, como Líder do
Governo nesta Casa.
V. Exª tenha certeza de que tem a admiração de
todos nós. E espero que o substituto, Senador Eduardo
Braga, faça o que sempre fez: tratando com carinho
e respeito todos aqueles que certamente participam
desta Casa.
Parabéns! Sucesso a V. Exª.
V. Exª está com a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Agradeço a V. Exª, Senador Jayme Campos, as palavras de carinho e de atenção.
Realmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra nesta tarde exatamente para me
dirigir aos meus colegas Senadores e Senadoras no
sentido de registrar o meu posicionamento perante os
momentos que estamos vivendo.
Venho a este plenário com muita tranquilidade,
com a consciência do dever cumprido e com o equilíbrio de quem sabe que cargos públicos são feitos para
ocuparmos e desocuparmos com a mesma grandeza
e com o mesmo tirocínio.
Encaro com naturalidade, como disse, o rodízio implementado pela Presidenta Dilma nos cargos
da Liderança do Governo na Câmara e no Senado. A
Presidenta entendeu que era hora de fazer mudanças,
a Presidenta entendeu que era hora de fazer o rodízio
das lideranças. E eu, com muita humildade, recebo
essa decisão com a tranquilidade de quem tem o dever cumprido. O cargo de líder é um cargo de confiança do Presidente da República. Sei disso mais do que
ninguém; trabalhei com três presidentes da República.
Tive a honra e tenho o orgulho de ter tido a confiança do Presidente Fernando Henrique Cardoso, esse
grande brasileiro, um grande Presidente; do Presidente Lula, em seus dois mandatos, um Presidente que
fez a história do Brasil, escreveu um novo rumo para
o nosso País; e tive também, e tenho, a confiança da
Presidenta Dilma no que diz respeito ao mandato de um
ano e três meses que exerci como Líder do Governo.
Fico feliz de saber que no rodízio de líderes a
Presidenta Dilma valorizou o PMDB. Sai um líder do
PMDB e entra um Senador também do PMDB e também da Amazônia, o Senador Eduardo Braga. Portanto, nosso partido se sente respeitado, aquinhoado e,
sem dúvida alguma, engrandecido pela indicação do
Senador Eduardo Braga.
O Senador Eduardo Braga é meu amigo, nós nos
conhecemos há muito tempo, respeito seu trabalho e
sua vida pública; fez grandes administrações na Prefeitura de Manaus e no Governo do Estado do Amazonas; é um grande Senador, experiente. E eu não tenho
dúvidas de que exercerá a Liderança do Governo em
condições melhores do que eu. Sem dúvida alguma,
vai exercer grande mandato. E vai ter o meu apoio,
vai ter a minha amizade, vai ter a minha participação,
porque é assim que eu entendo a política, um somatório de homens e mulheres para melhorar a vida do
povo brasileiro.
Estou deixando a Liderança do Governo com
muita tranquilidade, sem qualquer tipo de rancor, de
raiva ou de sentimento negativo. Pelo contrário, com
o sentimento do dever cumprido, com a tranquilidade
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de quem, por doze anos, se preocupou com a governabilidade deste País, atuou neste plenário no sentido
de aprovar matérias importantes, que modificaram o
panorama social, político e econômico do Brasil.
Nos últimos doze anos, este Plenário, os Senadores e as Senadoras que fizeram a história deste País,
mudaram o Brasil para melhor, para muito melhor. Nós
aprovamos aqui emendas constitucionais que reestruturaram o País no campo da economia, das ações
sociais e da infraestrutura. Aprovamos legislações que
modernizaram e fizeram justiça tributária, aprovamos
legislações que ampliaram os direitos sociais e a liberdade para o nosso País.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Romero Jucá, tenho a honra de estar nesta sessão ouvindo o discurso de despedida da Liderança do
Governo que V. Exª faz. Posso dizer a V. Exª que, ao
longo de doze anos, em que em três governos – alguns
diferentes, outro de forma mais continuada, mas três
governos –, o Líder permanecer com a confiança da
maior liderança política do país, que é o Presidente da
República, agora a Presidente da República, é, efetivamente, é um caso raro. V. Exª já acumula mais de mil
vitórias neste plenário. Virou até motivo de brincadeira
de seus pares, como eu. Cada MP que V. Exª defendia
aqui, V. Exª o fazia com o brilhantismo de quem tinha a
responsabilidade de ver amanhecer e anoitecer o dia
pensando em executar as tarefas que lhe são incumbidas. V. Exª o fazia com muita propriedade e com muito
brilhantismo. Por isso que o PMDB se sente honrado
em poder ter na sucessão de V. Exª outro grande brasileiro, outro homem que vai se esforçar, e muito, para
alcançar o mesmo êxito de V. Exª. O Senador Eduardo
Braga vem, com a humildade que lhe é peculiar, se somar aos caminhos que V. Exª percorreu, para produzir,
no futuro, as mesmas vitórias que V. Exª produziu. Fica
a certeza do carinho e da unidade do PMDB. V. Exª é
um dos mentores dessa unidade e desse amálgama
que funciona entre todos nós.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Senador Vital do Rêgo, as palavras de V. Exª.
Eu, realmente, procurei exercer o meu mandato
na Liderança do Governo com muita humildade, com
muita responsabilidade, entendendo as circunstâncias
de cada companheiro, entendendo a circunstância política de cada partido, respeitando os partidos políticos,
respeitando os membros da base do Governo e ouvindo
a base do Governo, respeitando os membros da oposição – de qualquer tamanho que fosse ela. A oposição
já foi maior neste plenário e era ouvida. A oposição
ficou menor neste plenário e continuou sendo ouvida,
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continuou sendo respeitada, porque entendo que, independentemente da coloração partidária aqui neste
plenário, todas as Senadoras e todos os Senadores
querem o melhor para o Brasil. Podem ter diferenças
de ótica, podem ter diferenças de posições, podem
ter diferenças eleitorais, mas, sem dúvida alguma, no
âmago, no coração de cada um, cada um quer ver o
Brasil melhor. E eu acho que quem está na Liderança do Governo – eu fiz isso e tenho certeza de que o
Senador Eduardo Braga fará também – tem que ter
essa consciência de colher, de respeitar, de ouvir, de
procurar entender, exatamente para construir convergências. A Liderança do Governo é o lugar de construir
convergências, não é um lugar de divergências. Procurei
fazer e me especializei nisto esses anos todos: olhar
a circunstância de cada um e procurar como poderíamos dar um passo além, um passo a mais, um passo em direção ao companheiro, um passo na direção
de melhorar a matéria que estava sendo votada aqui.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Senador Romero Jucá, V. Exª demonstra a grandeza
do mandato de V. Exª, mais uma vez, na tribuna desta Casa. Liderança não é algo que se adquira, é algo
que se conquista. V. Exª conquistou o status de Líder
no Senado da República. Diria eu que foi, talvez, o
mais longevo líder de governo da história da República brasileira. Ontem, tive a oportunidade de fazer um
pronunciamento em que disse isto da tribuna: V. Exª,
além da relação pessoal que tem com o Senador Eduardo Braga, é um exemplo a ser seguido na relação
com os companheiros, na relação com os Senadores,
na relação com a base aliada e com a oposição. Senão, V. Exª não teria ficado doze anos na Liderança
do Governo. Liderar o Governo em uma Casa sofisticada, complexa como o Senado da República é algo
bastante desafiador, e apenas aqueles com talentos
especiais como V. Exª é capaz de fazê-lo por tanto
tempo. Quero, portanto, dizer da minha satisfação de
ser liderado de V. Exª. E chego à Liderança do Governo não para substituí-lo, mas para acompanhá-lo, para
fazer a continuidade do seu trabalho com a equipe valorosa que V. Exª montou na Liderança do Governo. E
sob a presidência do Presidente Sarney, que também
é um político maduro, um político que tem responsabilidade institucional na democracia brasileira, repetidas
vezes, ao longo da história. O Presidente Sarney não
foi apenas Presidente da República em um dos mais
delicados momentos da nossa República e da nossa
democratização, exatamente na transição democrática.
O Presidente Sarney foi, inúmeras vezes, Presidente
do Senado. E, nessas inúmeras vezes, adquiriu expe-
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riência, sabedoria e conhecimento. Portanto, é uma
combinação muito importante: a liderança que V. Exª
exerceu no Governo, sob a sabedoria, a experiência
e a condução tranquila que o Presidente Sarney traz
a esta Casa republicana, a esta Casa da Federação
brasileira. Quero dizer, portanto, Senador Romero Jucá,
que enfrento um grande desafio em substituir V. Exª
na Liderança do Governo. Eu espero ter V. Exª ao meu
lado, mostrando os caminhos, mostrando os atalhos,
mostrando como fazer com que o Brasil consiga avançar mais, aprovando os projetos da Presidenta Dilma,
que faz desse rodízio na Liderança do Governo uma
nova instituição. V. Exª foi Líder do Governo durante
doze anos. Eu fui Governador do Estado do Amazonas
por oito anos, porque a Constituição não me permite
e não me permitiria ser governador por doze anos. E
veja como o trabalho de V. Exª nesta Casa é reconhecido e importante. Mas essa questão do rodízio, do
movimento, da alternância, vai nos fazer compartilhar
e formar novas gerações de líderes neste País. E uma
nova geração de líderes que se inspire na sua capacidade de articulação, na sua capacidade de ouvir e
na sua capacidade de fazer e operar no Senado da
República. Portanto, Líder, eu queria, neste momento,
dizer da minha gratidão por V. Exª ter me recebido na
condição de Líder do Governo aqui, no meu primeiro
ano de mandato, e poder, ao lado de V. Exª, ter ajudado o Governo da Presidenta Dilma a ter tantas vitórias
consecutivas neste plenário.
E espero, mais uma vez, que V. Exª, com a sandália da humildade que ontem mencionei no meu discurso, possa, juntamente com os companheiros da
base aliada, os companheiros do PMDB e os companheiros da oposição, ajudar-nos a fazer com que a
Presidenta Dilma possa continuar a transformação do
Brasil. O Brasil avança no tamanho da sua economia,
mas avança na diminuição das desigualdades sociais,
na diminuição das desigualdades regionais e faz com
que o nosso povo se prepare para um futuro que seja
de oportunidades e de justiça para todos. Portanto, V.
Exª tenha neste Senador que lhe fala um companheiro
e alguém que compartilhará com V. Exª todo o desafio
de preparar o Brasil para o futuro. Muito obrigado pelos
serviços que V. Exª tem prestado à Nação brasileira
como Senador da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
agradeço, Senador Eduardo Braga, as palavras de V.
Exª e quero reafirmar a certeza de que V. Exª fará um
grande trabalho. V. Exª tem qualidades que eu não tenho e não tem defeitos que eu tenho. Portanto, com
certeza, vai poder imprimir, na Liderança do Governo,
a sua marca, contando com a colaboração de todos,
com a minha ajuda, com a ajuda do Senador Renan
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Calheiros, do Senador Francisco Dornelles, Líder do
PP, dos Senadores que estão aqui, dos Senadores
da oposição, porque, Senador Demóstenes, eu disse
e reafirmo que todos os Senadores deste plenário,
independentemente de matiz partidária, de coloração
ou de questão eleitoral, têm no âmago e no coração,
lá no fundo, o desejo de ver este País melhor. Portanto, nós, na Liderança do Governo, temos que ampliar
o debate e buscar as convergências com a base do
Governo e com a oposição.
Tenho certeza, Senador Eduardo Braga, de que
V. Exª vai ampliar esse diálogo e, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar no sentido também de unir o PMDB,
para que o PMDB possa efetivamente estar mais forte
e mais unido do que nunca.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
Francisco Dornelles.
O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – Senador Romero Jucá, a liderança verdadeira é aquela
que não se apoia na força, mas na confiança dos liderados. V. Exª foi um grande líder. V. Exª soube conciliar
uma fidelidade ampla e plena ao Governo com respeito a posições políticas dos Senadores liderados e até
mesmo dos Senadores da oposição. Eu quero reiterar,
neste momento, a minha amizade pessoal com V. Exª e
o maior respeito que eu tenho pelo trabalho que V. Exª
desenvolveu como Líder do Governo. Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado, Senador Dornelles. V. Exª, que é uma
referência para todos nós, tem sido decisivo para que o
País e este Senado possam avançar. Sempre procurei
aconselhar-me com V. Exª, ouvir as suas ponderações,
porque, sem dúvida nenhuma, com a experiência, com
a carreira, com a história que V. Exª tem no Parlamento
e na economia brasileira, V. Exª é um símbolo, é um
lema, é um caminho a ser seguido e a ser honrado
neste plenário. Eu agradeço. Realmente, para mim,
na Liderança do Governo, foi muito importante contar
com os ensinamentos de V. Exª.
Mas eu quero também, Sr. Presidente, registrar
o apreço e o apoio que recebi dos Presidentes desta
Casa, como o Presidente José Sarney, esse grande
mestre, esse homem, esse brasileiro que realmente
representa um ícone, uma história na política do nosso País e, para mim, pessoalmente, muito mais. Foi o
Presidente Sarney que, quando Presidente da República, nomeou-me três vezes no Governo Federal – para
Presidente do Projeto Rondon, Presidente da Funai e
no Governo de Roraima – e quem, sem dúvida alguma,
ensejou que eu pudesse fazer essa carreira política de
Senador por terceiro mandato aqui no plenário, Presidente Sarney, que, na Presidência do Senado, tem
avançado no fortalecimento da instituição.
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Assim como o Presidente Sarney, o Presidente
Renan Calheiros foi Presidente enquanto eu fui Líder,
o Presidente Edison Lobão, o Presidente Garibaldi
Alves, o Presidente Antonio Carlos Magalhães. Todos
eles contribuíram com a sua história, com a sua administração, com a sua marca para que a Liderança do
Governo pudesse empreender as ações de mudança
e aprovação de leis que foram importantes para o País.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
Demóstenes Torres.
O Sr. Demóstenes Torres (Bloco/DEM – GO) –
Senador Romero Jucá, V. Exª deixa um legado nesta
Casa. Quando eu cheguei aqui, V. Exª já tinha sido
Líder de outro governo. Foi Líder também dos Governos atuais. Nós até brincamos que V. Exª era um Líder
eterno. Poderia mudar o governo, mas o Líder o governo já tinha. Era naturalmente um chiste, uma piada
que V. Exª suportou muito bem, porque tem traquejo,
tem experiência, tem história, tem habilidade. E convivência entre oposição e situação não é fácil. Existem
pontos de vista diferentes. Em relação às medidas provisórias, quem está no Governo é a favor, quem está
na oposição é contra, a não ser alguns extremamente pragmáticos, que são contra por princípio, e V. Exª
conseguiu administrar bem. V. Exª viveu um período
de turbulência, depois viveu um período de bonança
nesta Casa, e posso dizer que a sua trajetória foi linear, uma trajetória, independentemente da turbulência
ou da calmaria, de um timoneiro que conseguiu fazer
com que o barco do Governo chegasse aos seus objetivos comuns. E o Governo conseguiu muita coisa com
V. Exª. Eu lembro, para ficar apenas num exemplo, da
DRU, no ano passado, quando a aparência do Plenário era de que todos votariam contra a DRU. E V. Exª,
creio, claro que com a ajuda do Poder Executivo, claro
que com a ajuda da Senhora Presidente da República,
conseguiu convencer a sua própria base a prorrogar
a DRU. Então, V. Exª prestou serviços ao Governo,
prestou serviços a esta Casa, teve uma convivência
harmoniosa conosco. Difícil, é claro. Convivência entre
Oposição e Governo não é convivência pacífica, mas foi
uma convivência muito correta. E espero sinceramente que o Senador Eduardo Braga, que está entrando,
já tem uma experiência muito grande no Executivo,
tem uma experiência já relativa aqui, no Poder Legislativo... Na Comissão de Constituição e Justiça, onde
nós tratamos com ele mais de perto, ele já deu mostras de habilidade, de tolerância, de diálogo. E é isso
que nós esperamos do novo Líder do Governo. Repito:
não para que nós afinemos as nossas posições, porque isso é praticamente impossível. É claro que, em
muitos projetos, nós estamos juntos, por questão de
princípios, e em outros tantos, não, mas auguramos

Quinta-feira 15 06455

que o Senador Eduardo Braga tenha essa trajetória
feliz que teve V. Exª, reconhecido aqui pela Oposição.
Nós queremos fazer esse reconhecimento de público.
V. Exª foi um Líder sábio, porque conseguiu, dentro das
maiores divergências, conquistar o respeito também
da Oposição. Parabéns a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª, Senador Demóstenes. Sem dúvida,
esse testemunho é muito importante para mim. Sem
dúvida alguma, eu sempre entendi e entendo que a
posição da Oposição é importante para o País. É importante que a Oposição exista, é importante que a
Oposição seja respeitada, é importante que a Oposição
coloque as suas questões, faça as tensões necessárias, até para que nós possamos discutir e melhorar os
textos que chegam a esta Casa. Tive muitos embates
com a Oposição, embates duros muitas vezes, mas
sempre enxerguei, como disse antes, no coração da
Oposição a vontade de melhorar o Brasil, a vontade
de agir com responsabilidade, a vontade de contribuir
com a sociedade e a vontade de exercer o seu papel
firme e duro de fiscalização, de contestação. É importante que isso exista. E eu sempre agi no sentido de
buscar essa convergência, não convergência de votações, mas convergência de debates, convergência
de ideias, muitas vezes, convergência de visões que
podiam se somar no sentido de melhorar os textos e
aprovar matérias importantes aqui. Quantas vezes a
Oposição não melhorou o texto neste plenário? Quantas vezes nós não concordamos e fizemos acordo?
Fico feliz de ouvir o testemunho de V. Exª, porque ele mostra que realmente estávamos agindo na
direção correta, na direção do interesse do País, da
coisa pública, no interesse de melhorar as ações democráticas da nossa sociedade e do nosso Senado.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
Renan Calheiros.
O Sr. Renan Calheiros (Bloco/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, nós estamos vindo de uma reunião
da bancada em que, de forma unânime e absolutamente
expressiva, preponderou o sentimento que vimos incorporado no aparte do Senador Demóstenes Torres.
É indiscutível o papel que V. Exª tem prestado ao País,
ao Senado Federal, ao nosso Partido, o PMDB. O Brasil
avançou. Muitas vezes as pessoas não olham para isso.
Nós fizemos o aprimoramento das instituições. Mesmo
na época em que o risco Brasil nos preocupava, tivemos, na sustentação congressual e na governabilidade,
o ponto forte, talvez o primeiro ponto forte deste País.
E V. Exª, em todos os momentos, colaborou para que
isso efetivamente acontecesse. Como Líder do PMDB,
tenho oportunidade de fazer a formal indicação de V.
Exª para ser o Relator Geral do Orçamento de 2013. E
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tenho absoluta convicção de que V. Exª vai, à frente da
relatoria do Orçamento, cumprir o mesmo destacado
trabalho que cumpriu ao longo dos anos como Líder
do Governo. V. Exª conta com o nosso respeito, com
o nosso apoio, com a nossa absoluta solidariedade.
Tenho a convicção plena também de que o Senador
Eduardo Braga vai, por sua trajetória, pela experiência
que acumulou como Deputado Federal, como Líder,
na Câmara Federal, do seu Partido, como Prefeito de
Manaus, como Governador do Estado, fazer um grande
trabalho. Substituir V. Exª, suceder V. Exª em um cargo
já exige uma dedicação muito grande, para que possa
garantir um resultado semelhante, parecido, igual. No
que depender do PMDB – esse sentimento ficou claro
na reunião que acabamos de fazer –, vamos colaborar para que essa unidade do Partido se fortaleça. O
Partido é estratégico na sustentação. Somos 21 Senadores na prática, e qualquer movimento no sentido
da unidade tem de ser apoiado. Quando a Presidente
Dilma nos chamou e nos comunicou de que tinha feito
uma opção, que tinha decidido com relação ao rodízio
nas lideranças do Governo, eu fiz questão de dizer à
Presidente Dilma: “Essa é uma decisão da senhora,
porque a liderança do Governo cabe à Presidente da
República exatamente decidir com relação ao critério
e com relação ao perfil.” E fiquei muito feliz quando
soube que a escolha tinha também recaído em um
membro destacado do PMDB, Senador Eduardo Braga. De modo que V. Exª tem, teve e terá sempre nosso
apoio e nossa solidariedade.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu agradeço V. Exª, Senador Renan Calheiros. Quero
aqui registrar, em público, meus agradecimentos à forma como V. Exª, na liderança do PMDB, agiu durante
todos estes anos, contribuindo com o País, contribuindo com a liderança do Governo, fazendo com que nós
pudéssemos avançar, discutindo as matérias, sendo
presentes nos debates e na transformação em leis de
matérias relevantes que chegaram aqui. Então, eu queria realmente agradecer a V. Exª toda essa colaboração e dizer que, como membro do PMDB, luto também
por essa unidade do PMDB. Estou ao lado de V. Exª
para que nós possamos unir cada vez mais o PMDB.
O PMDB unido é bom para o Brasil, o PMDB unido é
bom para o Senado, é bom para a democracia e, sem
dúvida nenhuma, nós vamos perseguir essa unidade
de todas as formas construtivas que nós possamos.
Quero agradecer também a V. Exª a indicação
para a relatoria do Orçamento Geral de 2013. Sem
dúvida nenhuma, é uma ação destacada para mim.
Eu, que saio da liderança e volto para a bancada do
PMDB, para seguir as orientações de V. Exª, recebo
essa missão de ser Relator-Geral do Orçamento com
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muita responsabilidade, partilhando com a bancada
do PMDB, partilhando com os Senadores, procurando trabalhar no sentido de fazer, se Deus quiser, um
grande orçamento para a Nação. Já fui Relator do Orçamento, já fui Relator-Geral do Orçamento no ano de
2004, fui Relator Geral da Receita no ano de 2007, e
espero novamente poder trabalhar no Orçamento de
forma construtiva, aprimorando a aplicação dos recursos públicos.
Ouço, com muita satisfação, o Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Conheci V. Exª, Senador Romero Jucá, quando vim
para cá em 1995, primeira vez.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – É
verdade.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
E o que me chama a atenção, desde essa época, é
a maneira de o senhor andar quietinho, vai daqui vai
de lá, costura quieto um artesanato com uma paciência de Jó, eu diria até uma sacrossanta paciência. Vi
o Senador Jucá na liderança, desde o Governo Fernando Henrique, desde o Governo Lula e agora com
Dilma, nesta Casa, nos momentos mais difíceis que
exaltam a todos, V. Exª costurando com habilidade,
com sacrossanta paciência; sempre chamou a atenção aquele jeito de conduzir. Como disse o Senador
Luiz Henrique: líder é que aquele que usa a agulha e a
linha para costurar, arquitetar. E V. Exª tem feito muito
bem isso. Aliás, como economista, acredito que tenha
até economizado linha para passar ao sucessor, que
é o Senador Eduardo Braga, para que S. Exª continue
passando naturalmente a agulha e a linha nessa engenharia política, que é o artesanato na liderança. Sem
dúvida alguma, um grande exemplo, um grande modelo de paciência e costura que V. Exª desempenhou.
Quero lhe cumprimentar, Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner. Realmente,
V. Exª tem razão. Procurei exercer na plenitude a humildade e a paciência, porque, ao fazer isso, era uma
forma de respeitar os companheiros e companheiras
de Senado.
É através da paciência, de escutar, de procurar
convergência, de conversar, de procurar somar ideias,
que estamos contribuindo com a sociedade e aprovando leis. Então, procurei fazer realmente deste lema da
paciência, da humildade, da busca da convergência o
meu caminho na Liderança do Governo.
Graças a Deus, só fiz amigos aqui no Senado.
Sem dúvida nenhuma, não tenho ninguém aqui que
possa dizer que exerci a Liderança do Governo em
desrespeito a esse Senador ou àquela Senadora.
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Pelo contrário, sempre respeitei todos. Sempre procurei atender a todos, porque entendia que essa é a
forma de atuação da Liderança do Governo. E tenho
certeza de que o Senador Eduardo Braga vai agir da
mesma forma.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
Edison Lobão Filho.
O Sr. Lobão Filho (Bloco/PMDB – MA) – Senador Jucá, eu queria registrar a minha absoluta admiração pelo líder que V. Exª é, pelo Senador que V.
Exª é, pelo homem que V. Exª é e pelo amigo que V.
Exª é, porque acho que a liderança é composta disso
tudo. Tive o prazer de compartilhar sua companhia ao
longo desses três últimos anos e confesso que várias
vezes, mesmo contra as minhas convicções, em determinadas votações aqui neste plenário, fui obrigado a
acompanhá-lo pelo respeito do seu posicionamento em
relação ao governo, mas também pelo convencimento
que V. Exª trouxe a mim sobre determinados temas. É
isso que um líder faz. Fui abordado agora, lá fora, por
vários jornalistas amigos meus, que queriam saber das
suas mágoas, das suas tristezas de ter sido afastado da
Liderança e substituído. Comuniquei o que acabamos
de vivenciar naquela reunião do PMDB: o seu alívio em
poder transmitir o cargo a outro companheiro nosso
de bancada e poder se dedicar a um novo desafio na
sua vida profissional, a sua certeza de ter mais tempo
para desempenhar as suas funções de Senador, mais
tempo para dedicar ao seu Estado e poder compartilhar
com outros companheiros essa missão de estar junto
ao Governo, defendendo os interesses do Governo
nesta Casa. Então, a postura de um verdadeiro líder.
A conclusão a que chego, Senador Romero Jucá, é
que V. Exª não é mais o Líder do Governo, mas essa
liderança jamais sairá de dentro de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª, Senador Edison Lobão Filho, e
sem dúvida nenhuma vamos somando experiências.
Na verdade, aprendi muito na Liderança do Governo,
aprendi a cada dia, com cada Senadora e com cada
Senador desta Casa, aprendi a exercitar a paciência, a
humildade, a convergência, a discussão técnica, aprendi a buscar efetivamente os avanços na legislação, os
avanços para a sociedade, e acredito que esses anos
todos foram muito válidos.
Volto a dizer aqui o que disse antes: saio, deixo
a Liderança do Governo sem nenhuma mágoa, com
a maior tranquilidade do mundo, até porque, no meu
jeito de ser, na minha formação, na minha alma não
cabem mágoas. Não fico remoendo o passado, não fico
remoendo coisas ruins, acho que temos que olhar para
frente e aprender com os acertos e com os erros. Os
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acertos foram muitos, os erros, graças a Deus, foram
poucos e, efetivamente, temos que olhar para frente.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador
José Agripino Maia.
O Sr. José Agripino (Bloco/DEM – RN) – Senador Romero Jucá, ontem, eu estava aqui, depois de 8
da noite, quando o Senador Eduardo Braga fez o seu
primeiro pronunciamento como Líder indicado do Governo. Tive oportunidade de desejar a S. Exª bom êxito e tecer alguns comentários com relação à atuação
de V. Exª e quero repeti-los. Começo por onde V. Exª
terminou: V. Exª disse que não é homem de carregar
mágoas e não é por conta do seu temperamento, que
lhe ajudou muito a ser um líder de governo eficiente.
Líder de governo tem como ser avaliado todos os dias
pela quantidade de projetos que consegue aprovar ou
não; todo dia ele é avaliado, e foi por isso, por essa
avaliação, que V. Exª permaneceu por tanto tempo na
Liderança do Governo. V. Exª foi um longevo líder de
governo, longevo, pela sua capacidade de tolerância,
pelo seu temperamento. V. Exª é esperto, mas não é
desleal. V. Exª tem a compreensão de que a oposição,
pela sua obrigação de agir, não tem o dever de concordar. Pelo contrário, a obrigação da oposição é discordar,
é debater, e, às vezes, em tom alto. E V. Exª tem a rara
capacidade da tolerância, de conduzir o diálogo – V.
Exª é bom no diálogo – em bom nível, aguentando a
provocação. Quantas vezes... Fomos líderes aqui, Arthur Virgílio, eu e V. Exª. Durante anos e anos, eu, pelo
Democratas, venho do tempo do PFL, Arthur Virgílio
pelo PSDB, e V. Exª, pelo Governo, quantos embates
nós tivemos! Mas ficamos amigos o tempo todo, porque
nós nunca permitimos que mesmo a acidez do diálogo
comprometesse o resultado final dos objetivos: a oposição defender o seu ponto de vista, marcar posição,
e V. Exª reunir condições para votar. Reunir condições
para votar, porque uma das armas é a obstrução. E V.
Exª conseguia, com a sua capacidade de dialogar, votar, que é o mais importante. Então, eu queria fazer o
registro do Romero Jucá que não é um intrigante. Não
é traço característico da sua personalidade promover
a intriga, o que gera sequela na relação das pessoas.
V. Exª é uma pessoa de trato afável, é franco, sincero;
promete, e a mercadoria que promete entregar, entrega,
e é eficiente. Por essa razão é que o Governo deve, e
deve muito, à ação parlamentar de V. Exª. Queira Deus
que o Senador Eduardo Braga consiga fazer o que V.
Exª conseguiu. O Governo tem as suas razões para
fazer as substituições na Câmara e no Senado, mas o
Governo deve muito a V. Exª. E o processo democrático também deve muito. Todo mundo tem virtudes e
defeitos, todo mundo tem. Eu tenho, V. Exª tem, mas
todos nós temos compromissos maiores com o País,
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com a democracia. E acho que V. Exª pode bater no
peito e dizer que cumpriu bem o seu papel de Líder do
Governo, conseguindo levar para a urna os objetivos
do Governo, e permitindo que a oposição marcasse a
sua posição e registrasse, democraticamente, as suas
obrigações. Meus parabéns, meus cumprimentos, e
votos de que continuemos convivendo bem, como até
hoje ocorreu.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu agradeço a V. Exª, Senador José Agripino. E, sem
dúvida nenhuma, o traço da lealdade, a marca da lealdade sempre foi a relação que eu tive com a oposição. Sempre fui leal e sempre recebi lealdade. Sempre entendi a oposição como uma parte importante
desse todo que é o Senado. Sempre entendi o papel
da oposição como imprescindível ao debate. E sempre procurei convergências, sempre procurei ampliar
o diálogo, exatamente para tentar buscar caminhos
que pudessem levar ao que V. Exª falou: às votações
e, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes,
às vitórias que o Governo pretendia obter nesta Casa.
Então, agradeço as palavras de V. Exª. Quero pessoalmente agradecer o gesto, o carinho, a amizade pessoal
que V. Exª tem para comigo, que foram, durante todos
esses anos, uma marca importante, que me ajudou e
me ensinou também nesse trânsito que eu tive, esses
anos todos, como Líder do Governo. Fica aqui o meu
reconhecimento ao trabalho, à seriedade da oposição,
ao compromisso da oposição e, principalmente, à forma como nos tratamos durante esses doze anos em
que atuei na Liderança do Governo.
Ouço, com muita satisfação, o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Senador
Romero Jucá, eu teria, não apenas por ser pernambucano, seu conterrâneo, conhecer a sua família, conhecer
a sua trajetória, mas eu tenho, sobretudo, a obrigação,
de quem conviveu aqui com V. Exª, nesses últimos treze meses, de dar um testemunho aqui público, da sua
eficiência, da sua correção no trato das questões aqui
do Senado, da sua maneira sempre acessível, permeável ao diálogo, da sua forma humilde e respeitosa
para com seus pares e seus companheiros. Tudo isso,
sem nenhuma dúvida, justifica esse reconhecimento,
esse tributo que os seus colegas lhe prestam neste
momento em que V. Exª sai da Liderança do Governo. Mas a contribuição ao Senado e ao Parlamento V.
Exª continuará a dar, porque com a sua experiência,
com o que V. Exª acumulou desse capital de relacionamento nesta Casa, tenho certeza de que continuará
a servir ao nosso País. Faço votos, Senador Romero
Jucá, de que V. Exª continue a ter, na sua trajetória,
sucesso, porque a sua atuação o credencia para que
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V. Exª possa conquistar outras posições nesta Casa.
Receba, portanto, o testemunho do meu apreço e do
meu reconhecimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço, Senador Armando Monteiro, sem dúvida
nenhuma, a palavra de V. Exª, esse homem experiente,
que conduziu a Confederação Nacional das Indústrias,
que ajudou na Câmara dos Deputados, enquanto eu
estava no Senado, a aprovar matérias importantes.
Conseguimos fazer avanços importantes no sistema
tributário, na simplificação tributária e temos novos
desafios pela frente. V. Exª agora, como Senador, tem
enfrentado esses desafios. Temos de fortalecer a economia brasileira; temos de continuar gerando empregos
no Brasil; temos de proteger o nosso mercado; temos
de desenvolver a competitividade; temos, enfim, muitas tarefas pela frente.
Eu vou continuar, mesmo não estando na Liderança, somando nesses ideais que V. Exª tem defendido tão bem na CNI, tem defendido na Câmara e tem
defendido no Senado. Conte comigo; conte com o nosso trabalho. Eu fico grato pela palavra pernambucana,
neste momento, no plenário, já que Pernambuco é tão
importante no meu coração. Agradeço a V. Exª representar aqui todos os pernambucanos e poder fazer
essa menção ao nosso trabalho e à nossa passagem
pela Liderança do Governo.
Ouço o Senador Valdir Raupp, Presidente do meu
PMDB, com muita satisfação.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria cumprimentar V. Exª. Tenho certeza de que V.
Exª está saindo de cabeça erguida. V. Exª é homem de
cumprir missão e cumpriu muito bem a missão que lhe
foi confiada pela Bancada do PMDB, pelo Presidente
Lula, anteriormente, e pela Presidente Dilma Rousseff. E a alternância de cargos é inerente à democracia.
O PMDB é um partido democrático, e V. Exª, que é o
Vice-Presidente nacional do PMDB, certamente vai ter
um pouco mais de tempo para me ajudar nessa tarefa de organizar o partido para eleger um bom número
de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Eu queria
também agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar o
Senador Renan Calheiros, que tão bem tem conduzido
a Bancada do PMDB e que já lhe confiou mais uma
tarefa, mais uma missão difícil, mas que, com certeza,
vai complementar todo esse trabalho que V. Exª tem
feito aqui no Senado Federal, que é a Relatoria-Geral
do Orçamento, que já é no âmbito do Congresso, do
País, que é um posto também que já ocupei e é muito
importante. Ele vai poder ajudar, desde o funcionário,
do salário-mínimo até os grandes empreendimentos,
as obras do PAC, de que o Brasil tanto precisa. Então,
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eu lhe desejo todo o sucesso e conte sempre com o
apoio deste companheiro.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
lhe agradeço, Senador Valdir Raupp, e quero registrar
o trabalho grandioso que V. Exª está fazendo à frente
da Presidência do PMDB; é claro, em conjunto com
todos nós, em conjunto com o Vice-Presidente Michel
Temer, que também é uma figura por quem tenho muita gratidão e que efetivamente tem contribuído nesse
processo de avanço do PMDB e do País, e que hoje
é Vice-Presidente da República, o que nos orgulha
muito, na chapa da Presidenta Dilma. Devo muito ao
Presidente Michel Temer; devo ensinamentos, devo
aprendizado ao Presidente Michel Temer. E quero
aqui registrar a V. Exª e ao Presidente Michel Temer
os agradecimentos.
Hoje, realmente, sou Vice-Presidente Nacional
do PMDB. E espero poder me dedicar mais ao PMDB;
espero poder me dedicar mais ao meu Estado de Roraima, aos projetos meus, como Senador, no plenário,
porque, quando a gente ocupa o cargo de Líder do
Governo, a gente perde um pouco da individualidade
– um pouco, não, a gente perde muito.
Na verdade, a gente fala pelo Governo. A gente
tem que representar o Governo, tem que correr em
todas as frentes, e a nossa ação fica prejudicada no
intuito de ter tempo disponível para fazer outros tantos
afazeres que são importantes.
Então, agradeço a V. Exª e quero registrar o meu
compromisso de trabalhar pela união do PMDB. Volto
a dizer, o PMDB unido é importante para o Brasil, e
vamos continuar trabalhando para ter o PMDB unido.
Peço vênia aos Senadores que já levantaram o
microfone com antecedência, mas temos que ser cavalheiros. Concedo um aparte à Senadora Marta Suplicy.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Parece
que as mulheres estão com tudo neste Senado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sempre estarão.
A Srª Marta Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu lhe
agradeço, Senador Jucá. Sou sempre muito breve. Quero dizer que ninguém, durante 12 anos, ocupa o cargo
que V. Exª ocupou se não é extremamente competente
e extremamente hábil. Fiquei feliz que o PMDB o conduz
agora para ser Presidente da Comissão de Orçamento,
porque essa bagagem vai ser muito utilizada em uma
das comissões mais difíceis, de mais disputa e dura do
Congresso. Vai ser um cargo em que, de novo, V. Exª
vai ter um grande desafio. Me deu muita alegria ouvir o
discurso do seu sucessor, Eduardo Braga, porque pude
perceber no seu discurso um grande entendimento e
uma humildade, porque não se chega a esse cargo
com capacidade para executá-lo se não for aproveitar,
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utilizar a bagagem que V. Exª acumulou – e muito mais
acertos que erros – esses anos todos. Gostei de ouvir
também, nos apartes que V. Exª concedeu aos colegas, essa disposição de ajuda, de não ressentimento
e de vontade de ajudar também o nosso companheiro
Eduardo Braga agora a poder fazer o melhor para que
o Brasil possa caminhar. Meus parabéns pelo exercício desses 12 anos com tanta competência! Sucesso
também ao sucessor Eduardo Braga, que tenho certeza, com o discurso que fez hoje aqui, realmente vai
atrás dos conselhos, vai atrás das parcerias para que
possamos juntos governar cada vez melhor o nosso
País! Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado, Senadora Marta Suplicy. Realmente
estamos fazendo uma transição com muita tranquilidade, com muito respeito, com muita naturalidade,
porque deve ser assim na entrada e na saída dos
cargos públicos. Temos que ter consciência do que é
um cargo público e do momento que ocupamos esse
cargo público.
Meu compromisso é de apoiar e ajudar não só o
Senador Eduardo Braga, mas continuar firme ao lado
da Presidente Dilma, reafirmando nosso compromisso na base do Governo, votando com o Governo, melhorando os textos, procurando a convergência, procurando construir ações, atos e projetos que possam
fazer com que o povo brasileiro possa ter melhores
condições de vida.
Acho que nossa missão aqui é essa, a de todos
nós. Na Liderança do Governo, procurei fazer isso com
mais instrumentos. Agora, em outras funções, procurarei continuar fazendo isso, porque entendo que esse
é o âmago dos nossos mandatos, esse é o caminho
que temos que trilhar.
Temos uma responsabilidade muito grande. Representamos aqui os Estados Federados. Cada um
de nós representa aqui uma unidade da federação.
Temos ao nosso lado uma população que aguarda
ansiosa por mudanças, por melhorias, e temos que
agir dessa forma.
Então, agradeço as palavras de V. Exª. Vamos
continuar firmes no sentido de buscar o equilíbrio, a
ação e as vitórias do Governo da Presidenta Dilma.
Ouço com satisfação o Senador Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Senador Romero
Jucá, minha primeira palavra é dizer muito obrigado.
Muito obrigado! O senhor para mim foi um professor
aqui de como conduzir as matérias, de como se portar no plenário, de como ser cada vez mais amigo dos
seus amigos. Você tem o traço de lealdade tolerante e
eficiente. Romero, você, quantas e quantas... Vi esse
relatório da Presidência e fiquei imaginando se você
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fizesse um relatório de quantas matérias o Governo
passado e esse Governo lhe devem pela aprovação
aqui. Seria um livro que eu não dou conta de calcular o tamanho, porque as matérias que passaram por
aqui, na sua grande maioria, são mérito seu, pela sua
habilidade de fazer, pela sua habilidade de tratar, de
conversar, de dialogar, de compor. Você nasceu com
esse dom, Romero. Você é um líder de resultados. Você
não ligava para... O que era importante? É o resultado,
a votação. Isso você em todos, não foi um, dois, não...
Acredito que mais de mil projetos assisti você aqui a
administrar e conseguir no final um “vamos votar” e
conseguir a aprovação. Você, Romero, foi talhado para
isso. Agora, com esses novos desafios já estou preocupado até com o seu tempo. Renan quer que você
ajude em determinada área; Raupp já quer que você
vá tomar conta do PMDB no Brasil. Todo mundo tem
missão para você. Por quê? Porque você é isto: você é
cumpridor de missão; você é um homem de resultados.
Tenho muito a lhe agradecer. Tenho muito orgulho de
poder ter sido seu Vice-Lider esses anos, porque você
realmente tem muito a ensinar, porque seus traços são
estes: lealdade, amizade. Muito obrigado, Romero! O
Brasil lhe deve muito!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado, Senador Gim Argello. V. Exª é um
amigo querido. É uma pessoa com quem compartilhei
muitos momentos de vitória e algumas dificuldades
também, porque isso faz parte do processo político.
Mas, sem dúvida nenhuma, sempre com a lealdade,
sempre com a amizade que lhe é característica. V. Exª
é um grande parceiro, o meu 1º Vice-Líder na Liderança do Governo – era, até então, e será mantido pelo
Senador Eduardo Braga, pela competência que tem.
O Senador Eduardo Braga já anunciou isso. Portanto,
sem dúvida nenhuma, V. Exª tem dado uma contribuição inestimável ao nosso País.
Eu gostaria de registrar o nome dos outros Vice-Líderes e agradecer, também, ao Senador Jorge Viana, ao Senador Benedito de Lira, à Senadora Lídice da
Mata, que são Senadores que nos ajudaram durante
esse período, Senadores que contribuíram com a Liderança do Governo e que vão continuar contribuindo
com o Senador Eduardo Braga, porque cada um deles representa um partido importante no nosso País.
Ouço, com muita satisfação, o aparte do Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Romero Jucá, eu estava em audiência no gabinete, quando fui informado de que V. Exª estava usando
da tribuna, e fiz questão de vir ao Plenário para poder
dar o meu testemunho e agradecer esses anos de
convivência, esses sete anos em que estive com V.
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Exª, sendo V. Exª Líder do Governo. Quero dizer que
V. Exª, ao longo desses sete anos, foi de uma competência ímpar na Liderança do Governo, de um diálogo permanente. V. Exª teve, ao longo desse tempo
todo, com a oposição um trato leal; foi combativo, mas,
como eu disse, combateu o bom combate, de forma
leal; teve a competência de dialogar, de conversar, de
articular. Tivemos embates fortes aqui no plenário do
Senado, mas o seu gabinete sempre esteve aberto
para os seus companheiros. Eu, por diversas vezes,
estive dialogando com V. Exª, em campos opostos, e
tentando convencê-lo, V. Exª tentando me convencer,
não chegávamos a nenhum entendimento, na maioria
das vezes, mas, em nenhum momento, tivemos a nossa
amizade abalada. Eu o considero amigo, tenho respeito por V. Exª e tenho certeza absoluta de que vamos
continuar a nossa trajetória. Quero parabenizá-lo pelo
trabalho que V. Exª fez, defendendo o Governo, que V.
Exª defendeu ao longo desse tempo todo – trabalho
que vai continuar agora como relator do Orçamento
da União em 2013 –, e desejar ao Senador Eduardo
Braga sucesso na nova missão que vai desempenhar
como Líder do Governo. Sucedê-lo na Liderança, tenho
certeza absoluta de que será um desafio que o Senador Eduardo também tem competência para exercer.
Que Deus continue abençoando V. Exª. V. Exª tem, na
pessoa do Senador Flexa Ribeiro, um amigo. Vamos
continuar juntos e espero que estejamos juntos em
2014 na campanha eleitoral, para que V. Exª possa reassumir a liderança do nosso governo a partir de 2014.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu agradeço a V. Exª, Senador Flexa Ribeiro. E quero
registrar que V. Exª também é um amigo querido, é um
Senador operoso, trabalhador. V. Exª é competente, é
perseverante e foi um dos Senadores que mais interagiram com a Liderança do Governo no sentido de
apresentar propostas, procurar convergências, discutir
tecnicamente e procurar avançar nos debates. Então,
fica aqui a minha gratidão pela sua colaboração ao
longo de todos esses anos. Tenho certeza de que V.
Exª é reconhecido pelo povo do Pará exatamente pela
forma como atua, com seriedade e com compromisso
com a coisa pública. V. Exª é um grande Senador. Eu
agradeço as suas palavras. Fica aqui o meu carinho
pela contribuição, pela ajuda, pela lealdade que nós
tivemos durante todos esses anos.
Ouço, com muita satisfação, o Senador Alfredo
Nascimento.
O Sr. Alfredo Nascimento (PR – AM) – Meu caro
Senador Jucá, hoje, pela manhã, tive a oportunidade,
em sessão presidida pelo Senador Eduardo Braga, de
me manifestar a respeito dessa mudança aqui no Senado. E disse ao Senador Eduardo Braga que o meu

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

partido, o Partido da República, partido que eu presido,
terá com ele, nesta Casa, a maior boa vontade. Eu mesmo, adversário político dele lá no Estado, terei também
com ele, por responsabilidade política que tenho com
o País e com os bons resultados do Governo, a melhor
das relações. Mas disse-lhe que ele tinha uma incumbência muito difícil, porque ele iria substituir um craque.
E V. Exª é um craque, pelo homem que é, pelo político
que é, pela forma como conduz as negociações e pelo
legado que deixa nesta Casa. Fiz até uma brincadeira
na hora que fiz essa observação, dizendo ao Senador
Eduardo Braga que V. Exª havia sido convidado pelas
principais universidades do País para ministrar, como
professor, o curso de gestão e liderança para os alunos dessas universidades, pelo aprendizado que V.
Exª teve ao longo de doze anos nesta Casa. Então,
tudo que foi dito sobre V. Exª é muito pouco. V. Exª é
um político de valor, deve se orgulhar do trabalho que
prestou ao País. Tenha a certeza de que estarei com
V. Exª, ombreado em todas as ações que V. Exª tenha
que desempenhar nesta Casa. Parabéns pelo trabalho
que desempenhou. Sei que V. Exª sai de cabeça erguida e vai continuar de cabeça erguida, porque sabe
ser um bom político e conduzir com competência as
tarefas que recebe. Parabéns, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª, Senador Alfredo Nascimento, que
exerceu um grande e excelente trabalho no Ministério
dos Transportes, na Prefeitura de Manaus, é presidente
do PR, hoje, um partido importante. E quero registrar
aqui quão importante é que o PR faça parte da base
do Governo, que haja o entendimento do Governo com
o PR, no sentido de fazer com que isso possa avançar,
porque o PR é um partido que tem muito a contribuir. Já
contribui, mas pode contribuir muito mais ainda para o
governo da Presidenta Dilma. Eu não escondo, tenho
defendido em todos os fóruns que o Governo faça esse
entendimento com o PR, porque é importante para o
Governo, para o PR e para o País.
Eu agradeço as palavras de V. Exª. Deixo a Liderança, vou continuar atuando na Bancada do PMDB,
recebendo missões do Senador Renan Calheiros, somando com os companheiros de PMDB o meu trabalho. Sem dúvida nenhuma, todos nós aqui queremos
melhorar o Brasil, e nós vamos melhorar porque este
País tem mudado para melhor ao longo desses últimos
anos. Ao longo dos últimos doze, vinte anos, o Brasil
tem avançado. Desde o Presidente Sarney na Presidência, o Brasil tem avançado. Hoje, é um País cada
vez mais respeitado e, sem dúvida nenhuma, isso é
muito fruto da classe política que tem, das ações da
Câmara, do Senado, da estabilidade democrática, da
estabilidade das instituições que nós temos aqui. E os
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partidos políticos são muito importantes nessa construção. Portanto, V. Exª, pelo Senador que é e pelo
que representa na presidência do PR, tem um papel
destacado neste Senado e vai continuar tendo, sem
dúvida nenhuma.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy com muita
satisfação.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Romero Jucá, V. Exª tem cumprido um
papel importante, aqui no Senado, como Líder da Presidenta Dilma Rousseff, do Presidente Lula e, antes,
na liderança do governo Fernando Henrique Cardoso.
Procurei sempre ter com V. Exª a relação mais construtiva possível, sempre tendo em conta o que avalio
seja o interesse maior da população brasileira, assim
como também os interesses do Estado que represento, a população de São Paulo. Mas sou testemunha do
seu empenho em procurar fazer com que os objetivos
maiores do Chefe do Executivo pudessem ser aqui
compreendidos por todos e os projetos serem aprovados. Eu gostaria que, mais e mais, aquela pessoa que
estiver na chefia do Executivo pudesse sempre dizer
a cada um de nós, Senadores e Deputados Federais:
procurem sempre votar de acordo com a sua consciência, de acordo com o que avaliam ser o interesse
maior da população brasileira, dos seus respectivos
Estados da Federação, nunca estando a depender
de eventuais emendas que possam ser aprovadas,
liberadas, ou cargos que eventualmente possam ser
apontados por cada um de nós. Pelo menos é assim
que compreendo a minha função como Senador. E V.
Exª é testemunha de que tenho procurado agir assim.
Nesses últimos meses, transmiti a V. Exª que seria importante isso. Eu até gostaria de ter a colaboração de
V. Exª, porque há alguns assuntos pendentes como,
por exemplo, o projeto de lei sobre as licitações. V.
Exª sabe que foi realizado um esforço bastante grande aqui entre nós, inclusive no diálogo, por exemplo,
com o Senador Francisco Dornelles. Muitas vezes o
Presidente Lula me perguntou: “Como está a Lei de
Licitações? Vamos aprovar o projeto?” E eu disse: estou pronto, na minha parte, como relator na Comissão
de Assuntos Econômicos. E, agora, por lá passou.
Então, eu queria lhe transmitir que gostaria ainda de
ter a colaboração de V. Exª, junto ao Líder, Senador
Eduardo Braga, para que venhamos, neste semestre,
a votar esta matéria, assim como outro projeto que
também considero muito importante. Tenho dialogado com o secretário de Economia Solidária, o Prof.
Paul Singer, referente à Lei de Licitações. Eu gostaria
de contar com a colaboração de V. Exª, bem como do
Líder Eduardo Braga, para que possamos logo votar
essa matéria que consideramos muito importante. Por
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outro lado, lembro que, em dezembro de 2002, V. Exª,
então, era líder do Bloco – salvo engano do PSDB e
do PTB – e, naquela ocasião, foi aprovada, no Senado
e depois na Câmara, a Lei nº 10.835, que institui por
etapas a renda básica de cidadania, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados,
como faz o Programa Bolsa Família ao longo desses
anos. Lembro isso porque considero essa lei, como V.
Exª sabe, das mais importantes. Nós vamos aqui, no
Congresso Nacional, em colaboração com o Governo
da Presidenta Dilma, olhar os passos na direção daquilo que um dia poderá tornar-se algo exemplar do
Brasil para o mundo. Quero até transmitir a V. Exª que,
em setembro próximo, em Munique, na Alemanha, se
realizará o 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica. Conversei ontem com a Ministra
Tereza Campello, porque avalio que será de enorme
relevância que possa ela – e ela aceitou – ali proferir
uma palestra sobre como está o desenvolvimento do
objetivo maior da Presidenta Dilma Rousseff, de tornar
o Brasil sem miséria, erradicar a pobreza extrema, a
pobreza absoluta, em nosso País, sobretudo com o
aperfeiçoamento cada vez melhor dos programas de
transferência de renda, como o Bolsa Família e outros, até termos, um dia, a renda básica de cidadania.
V. Exª, como líder do Governo que foi nesses anos, e
da Presidente Dilma, e certamente na continuidade de
sua cooperação com a Presidenta Dilma, espero eu
poder também colaborar com V. Exª nesses propósitos
maiores. Ainda ontem, a Presidenta Dilma afirmou que
é seu objetivo fazer com que toda pessoa no Brasil tenha efetiva igualdade de oportunidades, pelo menos
a partir de um patamar básico, seja de oportunidades
de educação, de atendimento à saúde pública, do seu
direito à moradia, do seu direito a uma renda básica.
Então, poderá V. Exª continuar a contar comigo nesses
propósitos maiores que são do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu agradeço, Senador Suplicy. V. Exª é um Senador
respeitado no Brasil e no exterior. V. Exª tem uma luta
de vida, que é a renda básica de cidadania, e tem contribuído muito com o nosso País e com este Senado.
Sem dúvida alguma, as suas palavras engrandecem
o meu discurso.
Já tinha lhe dito antes que a matéria da nova Lei
de Licitações está pronta para ser votada. V. Exª fez um
grande trabalho. O Senador Eduardo Braga já está informado de que essa matéria é prioridade do Governo,
de que deveremos votá-la. Portanto, V. Exª vai poder
coroar esse trabalho com a votação de plenário, que
vai fazer com que modernizemos a Lei de Licitações
brasileira, que precisa ser melhorada. Então, V. Exª
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tenha certeza de que vamos continuar a apoiá-lo na
sua luta, no seu trabalho.
E o projeto que trata das cooperativas também
é outra prioridade que será apoiada por nós. Tenha
certeza de que esses dois projetos que estão prontos
serão encampados por todos nós. Eu posso falar por
mim, como Senador, mas posso registrar que, entre as
prioridades da liderança do Governo, já há o registro
de que são dois projetos emblemáticos, importantes
para a sociedade brasileira, que, portanto, precisam
ser aprovados.
Muito obrigado pelas palavras de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado. Ainda hoje a Presidenta Dilma Rousseff, na
posse do novo Ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, enfatizou que quer prioridade para o
desenvolvimento das cooperativas nos assentamentos
com agricultura familiar. Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado a V. Exª.
Eu ouço o Senador Paulo Paim, com muita satisfação.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Romero Jucá, eu quero ser muito rápido. Só quero
dizer a V. Exª que foram praticamente dez anos convivendo com V. Exª – oito anos no mandato anterior
e no segundo ano da Presidenta Dilma. Só quero dar
um depoimento que tenho certeza de que o Presidente
Lula daria se aqui estivesse. Em todos os momentos
mais difíceis do mandato do Presidente Lula, quer seja
nas comissões, quer seja em CPI, quando sequer um
parlamentar do PT estava no plenário, V. Exª nunca
vacilou – e sou testemunha – na defesa do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, que está atravessando esse
momento difícil. Com certeza, ele diria a V. Exª “Muito
obrigado” pelo período em que V. Exª foi líder do nosso
querido Presidente Lula. De minha parte, sou obrigado
também a dizer: dialoguei com V. Exª. Existe hoje um
debate pelo fim do fator previdenciário porque V. Exª
colaborou aqui para que o Senado o aprovasse, e está
lá na Câmara; existe um debate para a política para os
aposentados. V. Exª disse: “Aqui, nós vamos avançar;
o resto vai ser com a Câmara, tanto na reposição das
perdas, como na política permanente”. E vamos avançar. Estivemos dialogando com a Presidenta, e esta é a
intenção: avançar nesses dois temas. Enfim, só quero
dizer a V. Exª, de minha parte, muito obrigado. V. Exª
foi um líder – não tenho dúvida – comprometido com
o Governo que V. Exª representou aqui e só por isso
cumprimento V. Exª. E sei que, na Comissão de Orçamento, V. Exª será um grande relator da peça orçamentária que interessa muito ao País. Parabéns a V. Exª.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim. Quero registrar
que sempre entendi a luta de V. Exª como a busca do
bem comum e por isso dialoguei. Muitas vezes o governo tinha posições mais fechadas, mais herméticas, mas
sempre procurei avançar nos debates, porque sempre
entendi que conversando e debatendo se avançaria e
se buscariam convergências. Respeito o trabalho de
V. Exª. Quero dizer que recebi de V. Exª nesses anos
todos muitos ensinamentos, ensinamentos importantes que fizeram com que eu pudesse melhorar minha
atuação de líder.
Quanto ao Presidente Lula, que V. Exª citou, quero registrar, com muito carinho, que recebi hoje pela
manhã uma ligação do Presidente Lula me abraçando.
Ele está se recuperando, vai se recuperar, se Deus
quiser, é um grande brasileiro, que faz falta ao Brasil.
Nós todos queremos o Presidente Lula com saúde,
falando, atuando, para que possa realmente ajudar o
Brasil a avançar ainda mais.
Ficam aqui os meus agradecimentos a V. Exª por
todo esse longo período em que estive à frente da liderança do Governo, porque V. Exª contribuiu com o bom
debate, contribuiu com os avanços do País e merece
todo o meu respeito.
Eu ouço o Senador Eunício Oliveira, com muita
satisfação.
O Sr. Eunício Oliveira (Bloco/PMDB – CE) –
Senador Romero Jucá, acabo de receber o relatório
da Presidência, encaminhado pelo nosso Presidente
José Sarney. Aqui temos 1.040 páginas de matérias
importantes, benefícios que ele, no comando desta
Casa, fez com que os brasileiros recebessem. Aqui
tem a participação de vários líderes, inclusive o líder
do meu Partido, Senador Renan Calheiros, mas tem
a harmonia de V. Exª como artífice de tantos debates,
tantos embates com todos os demais partidos, inclusive com a oposição nesta Casa da República. Convivi
com V. Exª durante muitos anos. Eu tenho mais de 40
anos no PMDB. Convivi com V. Exª, sempre com muita admiração pelo seu trabalho. Vejo aqui, hoje, que o
Brasil deve muito a V. Exª pela paciência, pela busca
da harmonia, pela compreensão das divergências.
Tive oportunidade, como presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, de acompanhar o trabalho de
V. Exª no dia a dia. Quantas vezes quantas angústias
eu presenciei no rosto de V. Exª para resolver questões importantes para o Brasil, como a DRU e tantas
outras matérias polêmicas. V. Exª sempre procurou
harmonizar esta Casa e, por consequência, prestou
um grande serviço ao Brasil e ao nosso querido PMDB.
Receba do Senador Eunício Oliveira o agradecimento
pela participação de V. Exª como líder do Governo. Tive
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a honra de ser Ministro do Presidente Lula, e V. Exª já
estava aqui como líder do Governo. Todas as matérias
importantes para o Brasil contaram com a participação
de V. Exª, sempre conciliador, sempre paciente, sempre
buscando prestar serviço ao povo brasileiro. Portanto,
V. Exª, ao deixar a liderança do Governo, passou-a
para as mãos de outro nosso companheiro, Senador
Eduardo Braga, que tem a missão árdua, difícil, de conciliar esta Casa e os interesses dos partidos e os da
população brasileira. V. Exª haverá de dar uma grande
contribuição à peça orçamentária. O Líder Renan Calheiros teve oportunidade de indicá-lo para ser o relator do Orçamento em nome do nosso querido PMDB.
Portanto, tenho aqui que agradecer a V. Exª as interferências que sempre fez na Comissão de Constituição
e Justiça, para que pudéssemos aprovar ali matérias
importantes para o povo brasileiro. Agradeço a V. Exª
a participação nesse período. Tenho certeza de que V.
Exª, independentemente de ser líder do Governo, vai
continuar prestando serviços ao País e à Presidente
Dilma, para que este seja um País de todos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª, Senador Eunício Oliveira, que é um
amigo antigo, companheiro da Executiva do PMDB;
presidente, com tanta competência, da Comissão de
Constituição e Justiça. Sem dúvida alguuma, tem ajudado o nosso País e o nosso Partido a avançar.
Nós temos o compromisso de continuar lutando
pela unidade do PMDB e vamos fazer isso com a ajuda
de V. Exª, com a ajuda do Senador Renan Calheiros,
do Presidente Sarney, do Senador Eduardo Braga e
de tantos outros valorosos companheiros que querem
um PMDB atuando em prol do Brasil.
Ouço, com muita satisfação, a Vice-Líder do Governo e Líder do PSB, Senadora Lídice da Mata.
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Caro
Líder, caro Senador Romero Jucá, eu estava em audiência no Ministério da Integração Regional, mas cheguei
a tempo de poder dar meu testemunho do Líder que V.
Exª foi. Não sou uma Senadora antiga, sou uma Senadora nova, de um ano de Casa, e fui, durante muitos
e muitos anos, uma política de oposição na Bahia. Eu
sei muito profundamente o que é ser oposição – aliás, sei mais o que é ser oposição do que o que é ser
governo – e posso testemunhar que o senhor foi um
Líder de Governo leve, um Líder de Governo que sabe
dialogar, que soube dialogar com a oposição. O meu
testemunho neste ano foi de um Líder de Governo que
soube retirar de pauta quando necessário para compor com a oposição, soube colocar a matéria na hora
devida e que, portanto, mereceu e merece a consideração e o respeito dos seus pares da base do Governo. Tenho convicção de que, à frente do Orçamento,
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V. Exª vai emprestar toda a sua experiência para fazer
refletir na lei orçamentária o equilíbrio necessário. E
eu estarei importunando muito V. Exª para que a Bahia
tenha a atenção e a prioridade merecidas no próximo
Orçamento do Governo Federal. Tenho certeza também de que o espírito público de V. Exª vai continuar
presente nesta Casa ajudando o próximo líder e toda
a bancada com sua experiência para dar as vitórias
de que o Governo da Presidente Dilma precisa nesta
Casa. Muito obrigada.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª, Senadora Lídice. Já registrei aqui,
antes de V. Exª chegar, a contribuição dos vice-líderes,
agradeci o seu trabalho, profícuo, importante, em prol
do País. V. Exª é uma Senadora combativa, que tem
uma história de lutas no nosso País, o que não só a
Bahia, mas o Brasil todo reconhece. Suas palavras
engrandecem o meu discurso e quero incorporá-las
registrando meu agradecimento e dizendo que deixo a
Liderança do Governo, mas que vamos continuar juntos
lutando pelo bem deste País. Nossa luta é permanente.
Na verdade, nós temos que ter avanços sociais,
avanços econômicos, este País tem que caminhar a
passos largos ao encontro do seu destino, que é um
destino de grandeza, e, sem dúvida nenhuma, todos
nós vamos colaborar para isso.
Agradeço, muito sensibilizado, as palavras de V.
Exª e ouço, com muito prazer, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Romero Jucá, a minha chegada ao Senado me
impôs uma observação do comportamento dos colegas Parlamentares, especialmente dos líderes, como
V. Exª, Líder do Governo nesta Casa. Cheguei aqui e o
meu Partido, o Partido Progressista, parte da base do
Governo. E eu, tendo apoiado a candidatura derrotada, no Rio Grande do Sul, à Presidência da República,
José Serra, tinha uma posição de independência aqui
por questão de coerência e de respeito aos eleitores
que me mandaram para esta Casa, com 3.401.241
votos. E o primeiro embate, o primeiro encontro com
V. Exª, na condição de Líder do Governo, foi quando V.
Exª foi ao meu gabinete me pedir que eu votasse com
o Governo no momento mais importante do início do
exercício legislativo, que foi votar o salário mínimo. E
V. Exª me deu todos os argumentos pelos quais seria
importante esse voto. Eu também lhe expliquei as razões pelas quais eu não poderia acompanhar a sua
solicitação e atender o seu pedido. A forma, eu diria,
republicana e respeitosa com que V. Exª me tratou
mostrou que eu estava diante de um verdadeiro líder,
que respeita as diferenças, inclusive entendendo as
razões políticas de determinada posição. Depois, com
a mesma atitude, V. Exª me pediu para a retirada de
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urgência de votação de uma matéria relacionada à
questão das micro e pequenas empresas, porque estava a caminho um projeto em que o Governo tomava
a iniciativa. Eu pedi a retirada da urgência. É esse tipo
de reciprocidade respeitosa que me faz acreditar que
há, ainda assim, a democracia, por mais problemas que
tenhamos aqui nesta Casa. Sofremos tantas críticas,
nos últimos dias, de toda ordem! Algumas justas, mas
grande parte delas injusta; mas, é assim que vamos
trabalhar. Cumprimentos a V. Exª e disponha de mim
na missão espinhosa que tem agora de relatar a Comissão Mista de Orçamento, que é um dos desafios
mais importantes do Congresso Nacional. Pena que
o Orçamento não seja uma peça impositiva; é apenas
autorizativa. Obrigada, Senador.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia. V. Exª é conhecida
pela sua independência, pela sua competência, pela
sua luta aguerrida em favor do Rio Grande do Sul e
do Brasil. Fico muito feliz de receber suas palavras.
Nós temos que lutar por um Orçamento impositivo.
Esse tem que ser o caminho do Congresso Nacional.
É claro que feito de outra forma, com mais cuidado na
sua elaboração, mas, sem dúvida alguma, o futuro levará ao Orçamento impositivo, porque esse é um papel
de que o Congresso não pode abrir mão. Então, sem
dúvida nenhuma, é um trabalho a ser construído para
o futuro: o Orçamento impositivo.
Eu ouço V. Exª.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu gostaria
apenas de acrescentar, caro Senador Romero Jucá,
que, quando faleceu o Vice-Presidente José Alencar,
que passou por esta Casa e por quem todos tinham
uma grande admiração, eu procurei saber qual foi a
iniciativa legislativa que ele tinha assumido nesta Casa.
Descobri que ele tinha apresentado uma PEC no seu
mandato, uma PEC que tornava o Orçamento impositivo, e apresentei a PEC em homenagem à memória
de José Alencar. Agora, o senhor acaba de concordar
que o caminho, no médio e no longo prazo, será esse.
Então, queria apenas participar a V. Exª que tomei essa
iniciativa em homenagem à memória de José Alencar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Eu
diria que nós temos que buscar do curto para o médio prazo. Na verdade, esse é um assunto premente.
A execução e a confecção do orçamento é uma peça
importante de política pública que nós temos que resguardar e fortalecer. Então, sem dúvida nenhuma, vai
ser um debate importante.
Eu não conhecia essa PEC de V. Exª, mas é
uma contribuição importante que V. Exª dá ao País e
ao Congresso Nacional. Nós temos que nos debruçar
sobre essa peça, discuti-la e, se for o caso, emendá-la,
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melhorá-la, debatê-la, para que nós tenhamos, efetivamente, uma ação forte na confecção e na execução do
Orçamento brasileiro em prol da sociedade.
Muito obrigado por suas palavras.
Eu ouço, com muita satisfação, o Senador Eduardo Lopes.
O Sr. Eduardo Lopes (Bloco/PRB – RJ) – Caro
Senador Romero Jucá, eu quero aqui, também representando aquele que há duas semanas estava nesta Casa, o nosso Ministro, Senador Marcelo Crivella,
cumprimentar V. Exª. Não tive a oportunidade, como
outros aqui citaram, de trabalhar tanto tempo com V.
Exª. Na verdade, na semana passada, na primeira
votação de que participamos aqui, recebi a sua orientação, a sua direção. Lembro-me muito bem de que,
quando apresentava ao Senador Crivella algum projeto
que, saindo da Câmara, estaria vindo para o Senado e
pedia ajuda dele, ele sempre dizia que iria conversar
com V. Exª, com o Líder do Governo, e também falava
sempre o seguinte: “Certamente, o Líder Romero Jucá
vai ajudar, vai contribuir, porque é um homem sensível às causas, sensível àquilo que é bom para o País”.
Então, quero aqui dizer o quanto eu, não como Senador, mas exercendo o mandato de Deputado, ouvi da
parte do Senador Marcelo Crivella elogios a respeito
do seu trabalho, da sua condução e da sua liderança.
Quando apresentado por ele ao senhor, fui recebido
com carinho. Todas as vezes que nós nos encontramos aqui na Casa, o senhor também se dirigiu a mim
com o mesmo carinho, com o mesmo respeito que
eu também tenho à sua pessoa. Quanto à Comissão
Mista de Orçamento, costumo dizer às pessoas que
não conhecem muito do trabalho legislativo – porque a
impressão que se tem é que o Orçamento é aprovado
numa noite em poucos minutos, as pessoas não sabem
como tudo funciona – que a Comissão Mista de Orçamento é uma das que mais trabalham no Congresso,
porque o que chega para ser aprovado no final do ano
é resultado de um trabalho de vários meses. Então, o
senhor agora assume essa relatoria. Sei que é muito
trabalho, é uma missão árdua, grandiosa, mas tenho
certeza de que o senhor, com a mesma competência
com que trabalhou, com que serviu como Líder, também o fará na Comissão Mista de Orçamento. Parabéns, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado, Senador Eduardo. Sem dúvida alguma, a
chegada de V. Exª aqui engrandece a representação
do Rio de Janeiro e este Senado.
V. Exª substitui, na interinidade, um Senador que
é muito querido, que tem uma marca social muito forte, o Senador Marcelo Crivella, que tem todo nosso
respeito, tem projetos importantes, se notabilizou pela
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defesa do Rio de Janeiro em todos esses momentos.
Portanto, nós queremos abraçar o Senador Crivella,
que é Ministro hoje, tem todo o nosso apoio e, não tenho dúvida, fará um grande trabalho no Ministério da
Pesca e também V. Exª, que chegou aqui para contribuir
com o Brasil, que veio com a sua experiência de Parlamentar federal, de pessoa ligada ao PRB, com uma
história de construção desse Partido para contribuir
com os avanços sociais que nós precisamos buscar
para o Brasil. Então eu agradeço as palavras de V. Exª.
Conte comigo também. Não estarei mais na Liderança do Governo, mas quero registrar que, na fronteira do PMDB, estarei somando esforços para que a
gente possa debater, discutir as melhores propostas.
Ouço com muita satisfação o aparte do Presidente Senador Fernando Collor.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Meu prezado e querido amigo Senador Romero Jucá, desde que
cheguei ao Senado da República, tive oportunidade de
dizer isso em várias ocasiões a V. Exª, acompanhando
o seu trabalho, enchia-me de admiração pelo exercício da sua liderança. Relembrava, nesses momentos,
a época em que exercia a prefeitura da minha querida cidade de Maceió, das lideranças com que tive a
oportunidade de contar quando exerci esse mandato,
quando Governador do Estado e dos líderes que tive
oportunidade de ter na Assembleia Legislativa e depois, quando exerci a Presidência da República. Em
cada um daqueles momentos em que eu dizia: Senador
Romero, o Presidente Lula não sabe, talvez, o quanto
o seu trabalho aqui o tem ajudado a fazer o grande
governo que vem realizando. O Governo do Presidente Lula e o Governo da Presidente Dilma, tendo em V.
Exª a liderança que tiveram, puderam alcançar esses
grandes êxitos, porque os êxitos dos governos sempre
são êxitos de quem exerce a Presidência. Sempre. Os
erros do governo, em geral, sempre são descarregados sobre os ombros dos líderes que não conseguiram aprovar as matérias para cá encaminhadas pelo
Executivo. E V.’ Exª, como aqui já foi dito por vários outros companheiros, Senadoras e Senadores, teve em
todos esses momentos, em primeiro lugar, algo muito
importante na vida de um homem público, que é o espírito de renúncia. V. Exª em nenhum momento deixou
que a vaidade tomasse o lugar da responsabilidade
que tinha de conduzir matérias tão importantes para
os avanços que o Brasil vem conquistando ao longo
desses anos. V. Exª, com uma paciência inexcedível,
sabia algo muito importante, que é saber ouvir. Ouvir.
Nos seus ouvidos, o Senado da República confiava,
da oposição ou do governo. Na sua palavra, os seus
companheiros de Senado, da oposição ou do governo,
confiavam. Trato era trato.
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O acordado era cumprido. Muitas vezes, assisti
aqui a algumas tiradas de não muito bom humor em
relação a V. Exª. Sempre assisti àquilo com muito desprazer e com muita tristeza, porque eu verificava que, ao
invés de estarem exaltando as enormes qualidades de
que V. Exª é possuidor, estavam querendo, de alguma
forma, melindrá-lo e, com isso, tirá-lo do equilíbrio que
um líder precisa exercer nesta Casa. Para ser líder do
governo em uma Casa como o Senado da República,
é necessário ter muita experiência, ter muita quilometragem, ter muita capacidade, como disse, de renúncia, humildade, paciência, tranquilidade, conhecimento
de causa. V. Exª não exerceu a liderança do Governo
no Senado República, em nenhum instante, para se
vangloriar. Ao contrário, o governo do Presidente Lula
e o Governo da Presidenta Dilma alcançaram vitórias
importantíssimas nesta Casa, e eu nunca vi declaração de V. Exª se jactando de, graças à sua ação, o Governo ter alçando a sua vitória. Nunca vi nem ouvi. Ao
contrário, após cada grande vitória ou uma vitória que
fosse, V. Exª saía do plenário e, encontrando alguns
representantes dessa mídia tão rasteira que hoje nós
temos, da nossa imprensa, V. Exª, com muito cuidado
– o que lhe é peculiar –, sempre tendo a paciência de
responder a todas as perguntas, sempre atribuiu as
glórias daquele momento ao governo que V. Exª defendia no plenário desta Casa. Soube conviver com cada
um dos Senadores. Esta Casa – foi o que me foi dado
apreender, pela convivência no Legislativo nacional –
difere um pouco da nossa Casa ao lado. Aqui, cada
Senador é líder de si próprio. É muito difícil conduzir
bancadas, a não ser uma bancada como a do PMDB.
E aqui eu desejo fazer uma referência muito especial
à capacidade de articulação e à competência do Líder
do PMDB, Senador Renan Calheiros, que tem a habilidade de manter essa coesão do PMDB. E graças
à coesão do PMDB é que há a governabilidade que
permitiu ao Presidente Lula e está permitindo à Presidente Dilma realizar a grande administração que vem
realizando. Graças à sua habilidade de ter essa consciência de que não era falando somente com o líder
de uma bancada que as coisas estariam resolvidas,
mas sim conversando com cada um dos Senadores,
sabendo das dificuldades que cada um eventualmente
tinha em respeito à matéria que estava sendo votada
– pois certos Senadores tinham alguma dificuldade
de votar –, sendo esses Senadores da base, V. Exª
sempre dizia: “Eu reconheço sua posição, reconheço
a situação. Pode votar e pode deixar que eu farei o
relato a quem de direito no Planalto, explicando suas
posições.” Eu ouvi isso diversas vezes. De modo que
sua saída da Liderança do Governo neste instante é
uma saída que, queira Deus não desestabilize a uni-
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dade da base governista no Senado Federal. Queira
Deus! Eu espero que seu substituto, Senador Eduardo
Braga, homem que também vem do norte do nosso
País, homem experiente, valoroso, impetuoso, inteligente, possa substituí-lo à altura. Mas acredito que ele
haverá de necessitar muito ainda da sua ajuda neste
período de transição, porque esta Casa está acostumada, há oito anos, com um tipo de liderança. Todos
os Senadores já sabiam, quase automaticamente,
como seriam conduzidas as matérias e como seriam
levadas a cabo as negociações feitas em plenário. O
homem é o seu estilo. E é claro, por mais identificado
que estivesse com a sua conduta na liderança, o novo
Líder do Governo no Senado, Senador Eduardo Braga, não teve a oportunidade dessa convivência com V.
Exª. Por isso, eu lhe pediria, em nome da unidade da
base do Governo nesta Casa, que V. Exª auxiliasse,
neste primeiro momento, o Senador Eduardo Braga
naquilo que fosse por ele solicitado, porque será muito
importante para que mantenhamos a governabilidade.
Não vejo com tanta tranquilidade, como alguns estão
vendo, essa transição e essa mudança de lideranças.
Não enxergo assim. Gostaria de estar errado, mas é
um momento extremamente delicado. Muito delicado,
muito. Matérias importantíssimas – e esta é uma das
primeiras consequências da mudança das lideranças
nesta e na outra Casa – não serão votadas mais este
ano. Não serão mais votadas. A base do Governo
está sentindo um gosto de certo azedume. O diálogo
precisa ser reaberto. Esses canais de entendimento
do Planalto com esta Casa e com a outra precisam
estar inteiramente desobstruídos. É fundamental que
o Planalto ouça esta Casa e ouça a Casa ao lado. E
digo isso com a experiência de quem, exercendo a
Presidência da República, desconheceu a importância
fundamental do Senado e da Câmara dos Deputados
para o processo democrático e de governabilidade. O
resultado desse afastamento meu, então Presidente da
República, do Legislativo brasileiro redundou no meu
impeachment, no meu afastamento. A classe política
brasileira carece única e exclusivamente de algo fácil.
Fácil. E isso só vim a perceber depois, lamentavelmente, que é consideração e atenção. Muitas vezes, até
não fazemos muita questão de termos uma solicitação
atendida pelo Planalto, mas precisamos de consideração e atenção. Até para dizer um não, mas precisamos
ter essa atenção. Queira Deus que as mudanças agora
promovidas – e isso também se espraia nos ministérios – venham sendo iluminadas e que a Presidenta
Dilma esteja agindo com acerto. Isso o futuro próximo
nos dirá. Torço para que as coisas caminhem bem e o
trem não descarrilhe, mas não posso deixar de dizer
que tenho dentro de mim essas preocupações. Sua
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saída da Liderança do Governo vai nos deixar, a cada
um de nós, tenho certeza disso, um pouco órfãos num
primeiro momento. Acredito que, depois, logo num
segundo momento, o Senador Eduardo Braga, com
a sua competência, haverá de preencher esse vazio,
mas esse é o sentimento que pelo menos me domina.
E uma pessoa com a experiência que tenho, já acostumado, já com o couro grosso e conhecendo a vida
pública como conheço, eu me sinto um pouco órfão
neste momento em que V. Exª, ao descer da tribuna,
descerá como um Senador do valoroso PMDB e não
mais como Líder do Governo, deste grande governo
que a Presidenta Dilma vem fazendo. Portanto, meus
cumprimentos a V. Exª por todo o seu esforço, o seu
denodo, a sua capacidade, os seus dias e noites, noites indormidas e dias de trabalho insano, negociações,
entendimentos atrás de entendimentos, renúncias atrás
de renúncias. Meu Deus, quanto sacrifício o senhor não
fez na sua vida pessoal para servir ao Governo e servir
ao Brasil! V. Exª ainda será reconhecido por esta Casa
como um dos maiores e mais valorosos Senadores que
esta República já teve nesse último quarto de século.
O Senado se sente orgulhoso pela participação de V.
Exª na política brasileira. Volte para sua bancada do
PMDB ciente do dever cumprido, certo de que combateu
o bom combate, e que desse combate sai de cabeça
erguida e com o sentimento do dever cumprido. Seja
muito feliz, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado, Senador Fernando Collor, Presidente,
que tem uma história importante em nosso País. V. Exª
faz uma análise importante e profunda do momento
político que o País vive, com a experiência de quem já
exerceu tantos cargos públicos e viveu tantas questões
importantes na nossa República.
Eu quero dizer que, realmente, ao longo do meu
período de Líder do Governo, sempre procurei entender as circunstâncias de cada Senadora e de cada
Senador. V. Exª disse bem: ninguém lidera Senador ou
Senadora aqui. Cada Senador, cada Senadora tem a
sua história, a sua circunstância, representa o seu Estado, tem o seu povo a cobrá-lo e tem um papel muito
importante na nossa República.
O que um líder faz, na verdade, é coordenar, é
procurar convergências, é ouvir, é ter a humildade de
aceitar contribuições e de procurar articular as votações para que a vontade da maioria possa prevalecer,
ouvindo inclusive a oposição, que tem um papel importante no processo de contribuição e de construção da
democracia e das leis brasileiras. Então, V. Exª ressalta
uma preocupação importante, que é preocupação de
todos nós. Nós temos que recompor a base do Go-
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verno, nós temos que ter os partidos integrados, nós
temos que unir o PMDB.
Eu volto a dizer, já disse aqui algumas vezes: a
união do PMDB é fundamental para o Brasil. O PMDB
tem que estar unido. Nós estamos apoiando o Senador
Eduardo Braga, ficamos honrados de ter repassado a
Liderança do Governo a outro peemedebista. Saio eu,
do PMDB de Roraima, o menor Estado da Federação
brasileira, entra o Senador Eduardo Braga, da Amazônia, portanto, da região Norte também, do PMDB.
Merece todo o nosso respeito, e não tenho dúvida de
que ele vai, rapidamente, executar um grande trabalho
na liderança do Governo.
Mas V. Exª tem razão: o Governo tem que fazer
política como um todo, o Governo tem que ter consideração política, o Governo tem que abrir as relações, o
Governo tem que escutar; os Ministros têm que atender aos Senadores, têm que retornar os telefonemas,
têm que resolver as questões e têm que entender que,
quando um Senador entra no gabinete de um Ministro, ele não está indo lá para pedir nada pessoal, ele
não está articulando para ele, ele está representando
um Estado da República, ele é um representante da
nossa Federação, que é igual, são três Senadores de
Roraima, são três Senadores em São Paulo, com o
mesmo peso de voto, exatamente para que cada um
dos Estados tenha aqui a sua voz e a sua representação igualitária.
V. Exª faz um apelo, que nós apoiemos o Senador Eduardo Braga – nós vamos apoiar. Faz um apelo
para que o Governo atue – o Governo precisa atuar.
Disse isso à Presidenta Dilma quando fui conversar
com ela, e ela disse que queria fazer o rodízio da Liderança do Governo. Entendi com muita naturalidade.
É um direito da Presidenta fazer o rodízio. O cargo é
de confiança. Ocupei, como já disse antes, esse cargo com três Presidentes e procurei fazer o melhor que
pude. Procurei aqui a convergência, procurei a união e
o engrandecimento deste Senado, sempre com muita
humildade, sempre entendendo o meu papel, sempre
sabendo que eu era um animador, que eu era um articulador, mas que o papel fundamental era de cada
Senador, era de cada Senadora desta Casa.
Conseguimos aprovar matérias importantes no
último ano. No primeiro ano da Presidenta Dilma, aprovamos aqui – uma vitória não da Liderança do Governo,
mas de todos os Senadores e Senadoras, mesmo os
que votaram contra, mas que debateram – uma política de salário mínimo de médio prazo.
Nós aprovamos a PEC do Presidente José Sarney, que altera o rito das medidas provisórias. E, mais
do que nunca, essa PEC se mostra num momento que
tem que ser votada e aprovada pela Câmara dos De-
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putados, por conta da decisão que o Supremo Tribunal
Federal acaba de dar na tramitação das medidas provisórias. O Presidente José Sarney, com o tirocínio, com
a experiência que tem, propôs uma PEC que estava à
frente do seu tempo e agora é o remédio para que nós
tenhamos condições de pleno funcionamento do rito
das medidas provisórias sendo votadas nesta Casa.
Aprovamos essa PEC aqui rapidamente.
Nós aprovamos a Lei da Comunicação Visual,
que modernizou e democratizou a TV por assinatura.
Nós aprovamos o Pronatec, a política de ensino
técnico deste País, aprovado agora no Governo da
Presidenta Dilma Rousseff.
Nós aprovamos a Lei de Competências Ambientais, que definiu o papel de cada ente federado no tocante às ações ambientais e de fiscalização, matéria
importante, porque havia uma superposição de ações
que criava dificuldades para o setor produtivo e para
as entidades que queriam cumprir a lei ambiental, mas
não sabiam como fazer. Esta Casa aprovou, no ano
passado, essa matéria.
Aprovamos a Lei de Acesso à Informação. E aí
quero registrar as ponderações importantes feitas pelo
Presidente Collor. Nós debatemos, não votamos a toque de caixa. Discutimos aqui e aprovamos a Lei de
Acesso à Informação.
Aprovamos a Comissão da Verdade, outra matéria importante, que vai fazer o País se reintegrar com o
seu passado. Aprovamos a Lei de Royalties, um clamor
dos Estados brasileiros, para que a riqueza do pré-sal
possa ser partilhada por todos os Estados.
Aprovamos o Código Florestal, matéria importante
que está na Câmara dos Deputados e que moderniza
a questão ambiental brasileira.
Aprovamos a regulamentação da Emenda nº
29, que foi outra matéria polêmica discutida por este
Plenário. Resolvemos essa questão, porque era uma
preocupação do Governo, que não tinha como arcar
com despesas da área da saúde.
E aprovamos, no último dia do ano passado, a
DRU (Desvinculação de Receitas da União), num esforço coletivo das bancadas do Líder Renan Calheiros,
do Líder Gim Argello, do Líder Alfredo Nascimento, que
está aqui, do Líder Jayme Campos, enfim, dos líderes
todos, que votaram uma matéria que era importante
para o equilíbrio fiscal do nosso País.
Então, essas matérias todas foram votadas numa
vitória de todos, coordenados pela Liderança do Governo; mas uma vitória principalmente do Governo da
Presidenta Dilma.
Eu ouço, com muita satisfação, o Senador Inácio Arruda.
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O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu caro Jucá, ontem tivemos uma sessão histórica neste plenário. Nós
tivemos uma homenagem a cinco mulheres, entre elas
a nossa Presidenta Dilma Rousseff, uma mulher que,
como disse uma outra homenageada, Maria Prestes,
esposa do Cavaleiro da Esperança, que disse: “Eu
sou uma arrumadeira, uma simples mulher do povo,
como a Presidente Dilma, uma simples militante que
alcançou a Presidência da República”. Maria Prestes
disse isso numa linguagem muito simples, muito fácil
de entender. E fez um apelo dirigido ao nosso Presidente e à Presidenta Dilma: que o Senado resgatasse o mandato do Luís Carlos Prestes, que se tirasse
essa mácula do Senado brasileiro. E vamos fazê-lo.
Digo isso porque coube exatamente a V. Exª dirigir a
bancada de apoio ao Governo, de um governo histórico. Isso tem sido dito aqui seguidamente pelo nosso Presidente, Presidente Sarney, pelos líderes dos
Partidos. Um governo de um operário, de um metalúrgico de um partido de esquerda do Brasil, apoiado
por partidos de esquerda, entre eles, o meu Partido,
o Partido Comunista do Brasil, que, pela primeira vez
na história do País, participou de um governo tendo
um Ministro de Estado e, por sorte, tendo uma bancada na Câmara dos Deputados, fruto de outro passo
histórico no início do Governo do Presidente Sarney,
quando João Amazonas foi convidado a subir a rampa
do Palácio do Planalto para ser recebido, juntamente
com Haroldo Lima, pelo Presidente Sarney. Ali, aquele
ato, na prática, legalizava os partidos políticos. É esse
o processo histórico que estamos vivenciando e que
V. Exª vivenciou conduzindo no Senado a bancada de
apoio ao governo de um operário, de um metalúrgico
e, em seguida, a bancada de apoio à Presidenta Dilma. E V. Exª exerceu por mais de um ano nesta Casa,
mostrando competência, capacidade de articular, de
dialogar. Não é fácil. Os problemas são sempre grandes. Não há problemas simples. O Lula disse que, com
toda alegria e satisfação, ele sabia e tinha consciência
de que era difícil governar um país deste tamanho e
que precisava do apoio e do trabalho de um articulador político que tivesse a capacidade de diálogo que
V. Exª exerceu durante o governo desse Presidente da
República, especialmente porque foi o período mais
longo, oito anos. Iniciou juntamente com a Presidenta
Dilma. Quero destacar o trabalho de V. Exª. Tivemos
a felicidade de nos encontrar muitas vezes. O líder é
o líder que abre a porta, que diz: “Ministro, receba. A
bancada do PCdoB só tem dois Senadores, mas é
muito importante, porque, daqui a uns dias, pode ter
oito.” É importante o gesto político. “Receba a bancada
do Ceará.” “Receba o povo do Piauí, do Maranhão, de
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Roraima, do Amapá, do país inteiro, de São Paulo, do
Rio de Janeiro, desse país gigantesco. Receba cada
um. Escute. Ouça.” É o trabalho do líder, mas o líder
é aquele que tem a capacidade de enfrentar os problemas mais difíceis, as dificuldades. As dificuldades
normalmente não encontram facilidades, às vezes,
no meio público. Às vezes é difícil. É uma tarefa difícil.
Às vezes, você tem, como governante, de restringir
o espaço de alguns setores, mas o líder tem que vir
aqui e pedir o voto dos Senadores para poder ganhar
aquela posição dentro do Senado, na hora mais difícil. V. Exª foi daqueles que, na hora difícil, na hora em
que o governo enfrentava turbulências, porque, nessa hora, não tem mídia a favor, não tem jornal a favor,
não tem rádio a favor, não tem manchete favorável...
Elas são todas negativas, elas são todas contra você,
e você tem que segurar a onda naquela hora, na hora
difícil. Na hora fácil é uma beleza, é uma maravilha. Aí
é fácil ser líder. O problema são as horas difíceis. E V.
Exª soube conduzir a bancada de apoio ao governo
nessas horas difíceis. Estamos aqui eu, o Paim, muitos Senadores que têm uma relação fortíssima com
o movimento social, com o movimento popular. V. Exª
soube exatamente dialogar para manter a posição de
apoio ao governo na hora difícil. Na hora fácil, amigo,
todo mundo bate nas costas. Aí é bom demais! Mas,
na hora difícil, V. Exª soube dialogar com os partidos
da base do governo para levar o governo do Presidente
Lula para ter o êxito que teve nesta Casa, e, em seguida, o governo da própria Presidenta Dilma. Por isso, V.
Exª leva para as novas tarefas, para as novas missões
também o apoio da nossa bancada, uma bancada muito
humilde, uma bancada muito simples de dois Senadores, mas faz as coisas com muita convicção, sabendo
o que estamos fazendo no Senado, qual a nossa responsabilidade de conduzir o Brasil nesse projeto de
desenvolvimento, de crescimento. Acho que a atitude
de V. Exª sempre foi muito neste sentido: ajudar um
governo como esse, um operário, um metalúrgico, um
torneiro mecânico, retirante nordestino. É evidente que
V. Exª teve um valor muito grande no apoio ao governo
do nosso Presidente Lula e, evidentemente, também
no Governo da nossa Presidenta Dilma. Considero que
V. Exª transferiu as atribuições para Eduardo Braga,
que já assumiu aqui, dizendo que estava calçando os
chinelos da humildade, as sandálias da humildade,
nesse espírito de que está aberto para um diálogo
com todos da base e da oposição para poder votar as
matérias que interessam ao Brasil. Então, V. Exª tem
o nosso apoio para as novas responsabilidades que já
foram anunciadas pelo Líder do partido de V. Exª. Cabendo à Liderança indicar o relator do Orçamento da
República, já o nome que Renan Calheiros escolheu foi
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exatamente o de V. Exª, o que é uma responsabilidade
muito grande, porque trata de conduzir o Orçamento
de um dos maiores países do mundo. Então, parabéns
pelo trabalho que V. Exª desenvolveu aqui, junto aos
seus colegas Líderes. V. Exª vai continuar tendo esse
apoio também na relatoria do Orçamento da União.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Romero Jucá...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Eu concedo...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Antes de o
senhor responder ao caro colega Inácio Arruda, com a
elegância com que o tem feito com todos os Senadores
que lhe apartearam, eu gostaria, até para significar o
que esta Casa faz, de anunciar que aqui estão, atentamente nos ouvindo, concursados do Banco Central
que tiveram o apoio de Parlamentares desta Casa,
inclusive o de V. Exª, na chamada deles e também no
contrato deles, feito o concurso público. Estão aqui
porque acompanham a importância que a Casa pode
dar no encaminhamento da solução desses jovens
que assumirão, estão assumindo já o Banco Central
do Brasil por concurso público. Então, faço questão.
Presidente José Sarney, o senhor, que tem sido tão
cordial, fazendo sempre a recepção calorosa a todos
os visitantes, especialmente a esses jovens, homens
e mulheres que passaram nesse concurso e a quem o
Senador Romero Jucá deu um grande apoio, na ação
que nós Parlamentares fizemos para o aproveitamento
desses jovens. Cumprimentos a todos eles. E desculpe-me tê-lo interrompido, Senador Inácio Arruda. Eu o fiz
porque ele também trabalhou em relação à demanda
desses concursados do Banco Central.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Senadora Ana Amélia, V. Exª faz uma interrupção muito
bem-vinda. Na verdade, é muito bom ter aqui os concursados do Banco Central. Nós interagimos bastante.
Procurei ajudá-los, porque entendo que fazer concurso
público neste País para dotar os instrumentos de trabalho públicos do Banco Central, da Polícia Federal,
da Receita Federal, da Advocacia-Geral da União, do
Itamaraty – como aprovamos aqui alguns dias atrás – é
fundamental para que possamos consolidar este País.
E o Banco Central é um instrumento fundamental. Nós
temos aí uma luta permanente pelo equilíbrio econômico, pela busca das condições viáveis deste País, e,
sem dúvida nenhuma, o Banco Central tem um papel
muito forte nisso. Eu fico feliz de vê-los aqui.
Nós tínhamos uma audiência marcada, agora,
às 18h30. Atrasei porque estou aqui neste plenário há
quase duas horas, falando e recebendo o aparte carinhoso de tantos Senadores e Senadoras, que foram
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gentis comigo, que tiveram a condição de me apartear
da forma com que me apartearam.
E, sem dúvida nenhuma, é um prazer ter vocês
aqui! Nós conversamos daqui há pouco, o discurso já
está terminando, mas quero agradecer a presença.
Quero dizer ao Senador Inácio Arruda que é um orgulho muito grande ter o seu aparte e o seu apoio pessoal como Senador valoroso do Nordeste, do Estado
do Ceará e também do Partido Comunista do Brasil,
o PCdoB, que tem história neste País, que tem luta,
que tem sofrimento, que cresceu com o Brasil, que se
solidificou com o Brasil e que tem um papel importante
aqui no plenário do Senado. É verdade que são dois
Senadores só, mas são dois Senadores muito valorosos: o Senador Inácio Arruda e a Senadora Vanessa
Grazziotin honram os seus Estados, são Senadores que
estão aqui contribuindo permanentemente na luta, na
coragem, na determinação, no debate técnico, nas proposições, construindo melhores leis para o nosso País.
Então, Senador Inácio Arruda, fico feliz com o
aparte de V. Exª e quero dizer que deixo a Liderança
do Governo só fazendo amigos nesta Casa, só fazendo
amigos, somando, aprendendo com cada um, fazendo
com que esses anos todos possam ser encarados de
frente. Eu posso olhar no olho de cada Senador e Senadora e dizer com consciência tranquila que a gente
procurou fazer o melhor. Procurei respeitar cada um,
procurei ouvir, procurei articular, fui leal ao Governo
sem deixar de ser leal ao País e sem deixar de ser leal
ao debate e à democracia interna nesta Casa.
Portanto, fico muito feliz de poder ter feito esse
pronunciamento, Sr. Presidente.
Quero encerrar as minhas palavras dizendo ao
povo de Roraima que vou poder estar mais presente
no meu Estado agora. Procurei exercer esse mandato de Líder durante todos esses anos em nome de
cada roraimense, de cada homem, de cada mulher,
de cada jovem, de cada criança, que sempre me receberam com extremo carinho. Nas últimas eleições,
fui o político mais votado do Estado, tive mais voto do
que qualquer candidato a Presidente da República,
a Governador, a Senador, qualquer um, fui o político
mais votado, exatamente por conta do respeito e da
dedicação que tenho tido ao meu Estado.
Então, ao povo do Estado de Roraima, a minha
gratidão, o meu reconhecimento e a minha certeza
de que vou continuar trabalhando para engrandecer o
nosso Estado. É um Estado que tem muitas carências,
é um Estado que está se implantando, que tem muitas
dificuldades, mas tem o que é fundamental: um povo
trabalhador, um povo ordeiro, um povo corajoso que
sabe lutar por dias melhores.
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Então, nós vamos atuar agora como Senador,
apresentando-me à tropa, ao Senador Renan Calheiros, como um soldado que vem buscar missões,
já recebendo a missão de relatar o Orçamento Geral
da República para o ano de 2013. Mas há disposição
para todo tipo de missão que possa engrandecer esta
Casa, que possa engrandecer o País e que possa engrandecer o meu Estado de Roraima.
Ao Presidente Sarney: quero encerrar as minhas palavras, agradecendo novamente ao Presidente
Sarney, dizendo que ele tem o meu carinho, a minha
admiração e o meu respeito por tudo que representa
no nosso País, pelo que representa de equilíbrio nesta Casa. Ao Presidente Sarney, eu quero dizer que
eu cumpri a missão. Estão aí anos dedicados a este
País, no sentido de viabilizar o melhor deste Senado.
Eu acho que nós fomos vencedores.
Então, fica aqui a minha admiração a todos os
Senadores e Senadoras desta Casa e a minha certeza de que nós temos novas páginas para escrever,
porque este País não para, este País é um país que
todos nós amamos, a que nos dedicamos. E há muita
coisa para fazer. Nós temos que arregaçar as mangas
e construir o futuro, porque o futuro é agora.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
o Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Romero Jucá, como Presidente da
Casa, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras
e vou tentar resistir à tentação de que elas tenham o
comprometimento de nossa velha amizade, do carinho
que sempre recebi de V. Exª, da estima, quando sempre estivemos juntos ao longo da vida inteira.
Mas eu quero, sobretudo, testemunhar, em vez
de serem palavras de um amigo, mas testemunhar o
grande político que é V. Exª, que é uma personalidade
de muitas facetas. Se eu tivesse que apontar a primeira
delas, eu diria a sua capacidade de trabalho e a sua
dedicação à vida pública.
Eu conheço o trabalho de V. Exª, a sua capacidade
executiva. Quando Presidente da República, também
tive a oportunidade de ter a colaboração valiosa de
V. Exª na Funai, no Projeto Rondon e, depois, como
Governador do Estado de Roraima. E aqui, no Senado Federal, no Legislativo, pudemos constatar o seu
valor, as suas qualidades de homem público. E esta
é uma Casa em que nós, facilmente, conhecemos as
pessoas e os homens. Sem dúvida alguma, aqui vivemos uma Casa de controvérsias, uma Casa em que
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lidamos com paixões, lidamos com justiças, injustiças
e em que ninguém pode se esconder. Revelam-se aqui
as nossas virtudes e os nossos defeitos. E, no balanço
dessas marcas, evidentemente nasce o que é o conceito de cada um, Senador e Senadora.
Seu conceito está expresso pelas palavras que
acaba de receber, unanimemente, do Plenário desta
Casa, de todos os partidos, de todas as correntes, de
todas as tendências, de alguns até que exaltados debates e controvérsias tiveram com V. Exª, ao reconhecer o seu grande trabalho nesta Casa.
Há anos aqui, eu sei o que é ser Líder do Governo, testemunhando o que é a difícil missão de Líder
de Governo, que, hoje, mais ainda do que no passado,
não é mais aquele líder das maiorias esmagadoras,
mas sim da capacidade de harmonizar conflitos, de
encontrar soluções, de encontrar um terreno comum
no qual o entendimento possa nascer.
Fui testemunha, muitas vezes, de algumas questões que tivemos aqui nas quais eu julgava quase impossível nós encontrarmos um caminho e impossível
que se encontrasse união para que se pudessem resolver esses graves e difíceis problemas. Pois, então,
acontecia um milagre, quando V. Exª chegava aqui à
Mesa e dizia: “Encontramos uma solução. Vamos ter
oportunidade de votar, porque toda a oposição e o Governo encontraram uma solução melhor para o País”.
Então, é nesse trabalho que V. Exª fez, reconhecido por todos nós, que se mostrou seu espírito
público, que melhoraram muitas das leis que vieram
para cá, nesse encontro de opiniões, nesse encontro
de soluções.
Neste momento em que V. Exª deixa a Liderança,
todos nós reconhecemos o grande Líder que V. Exª foi
nesta casa. E esperamos que o seu sucessor, o Senador Eduardo Braga, também possa trilhar nesse mesmo
caminho, seguindo os seus exemplos de conciliação, de
saber lidar com os problemas. Ao mesmo tempo, aquilo que disse o Presidente Collor: saber que a política
necessita também, além dessas virtudes de combate,
da virtude de convivência, de estima entre as pessoas e, sobretudo, de uma palavra chamada confiança,
que, sem dúvida alguma, tem um peso fundamental
na política. E essas qualidades V. Exª demonstrou no
exercício de suas funções.
Aqui não é o amigo, não é o homem que tem
grande estima por V. Exª, que tem admiração, que tem
amizade, mas é, sobretudo, o Presidente do Senado
Federal, que testemunha o que aqui realizou, como
Líder do Governo, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Muito obrigado.
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O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Muito bem,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu quero registrar que o Senador Jucá recebeu
não só os apartes de todos, como também o testemunho dos que aqui estão, reconhecendo o seu trabalho:
funcionários hoje do Banco Central.
Aproveito também para registrar a presença honrosa do nosso Prefeito de Tartarugalzinho, que tem um
prenome muito honroso para ele, Mineiro, e de seu filho
Bruno, Deputado Estadual.
Dou a palavra ao Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Sarney, Srªs e Srs. Senadores, minhas
senhoras e meus senhores, o Estado do Amazonas
ainda é reconhecido especialmente pela floresta, pelos
seus rios, por sua fauna. O Brasil pouco sabe de nossa
economia, das nossas cidades, da nossa população.
Manaus, capital do nosso Estado, cresceu sem
muito alarde nos últimos anos, mas já é a sétima maior
cidade entre as capitais brasileiras. Seu desenvolvimento tem sido alavancado pelo polo industrial da
zona Franca de Manaus, que hoje abriga cerca de 460
empresas e gera mais de 500 mil postos de trabalho.
Manaus, no futuro, passará a ser lembrada também por ter sido sede dos jogos da Copa do Mundo de
2014. A dois anos do Mundial, nossa capital enfrenta
seus gargalos e se prepara para receber o evento esportivo mais importante do planeta. Essa conquista,
certamente, mudará o presente e o futuro de nossa
cidade, fomentando novos vetores de desenvolvimento que haverão de ser distribuídos por todo o Estado.
A maturidade que reconhecemos em Manaus
é demonstrada também por seus meios de comunicação. Temos uma imprensa livre, pujante e atenta,
acompanhando tudo o que acontece no nosso Estado
e na nossa capital, fiscalizando e criticando, cumprindo seu papel fundamental de defender os interesses
da nossa sociedade.
Sr. Presidente, amanhã celebraremos os 27 anos
de fundação do Diário do Amazonas, jornal que inaugurou a construção de um dos maiores grupos de comunicação do Norte do País, a Editora Ana Cássia,
que agora passa a chamar-se Rede Diário de Comunicação. Este quinze de março marcará o novo ciclo
aberto por essa companhia e, certamente, para a imprensa do Estado do Amazonas.
Minhas colegas Senadoras, para quem não se
lembra, a estória da
editora Ana Cássia começa no período de redemocratização do Brasil, quando resgatamos o sonho
de construir um País livre, justo e igual para todos. Em
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1985, a empresa foi fundada por Cassiano Anunciação,
empreendedor amazonense determinado a expandir
seus negócios na cidade de Manaus.
Determinação, ousadia e visão estratégica são
marcas indeléveis de sua trajetória como homem de
negócios e de comunicação, atributos transmitidos a
seus herdeiros, que hoje conduzem a Rede Diário de
Comunicação.
O Diário do Amazonas chegou com um viés claramente popular, dedicando-se a acompanhar especialmente o cotidiano de Manaus. Em 1990, deu a
primeira sacudida no mercado editorial do Estado: foi
pioneiro nas edições das segundas-feiras, dia em que
tradicionalmente os periódicos não circulavam na capital. Visionário, Cassiano Anunciação inovou também
quando levou cores ao conjunto da edição do jornal,
em um período em que apenas as capas e as matérias mais importantes eram apresentadas em cores.
Sr. Presidente, no final dos anos noventa o Diário
do Amazonas ampliou sua linha editorial, passando a
contemplar também a economia popular e o setor de
serviços, atendendo diretamente as classes C e D, até
então negligenciadas pelos outros veículos de comunicação do Estado. Nesse período, o Diário tornou-se
líder de venda entre os jornais do Estado.
Nos anos 2000, Cassiano Anunciação deu mais
um passo na direção do futuro, lapidando o perfil do
seu jornal. Naquele momento, os temas da política
e da indústria, especialmente a Zona Franca de Manaus, passaram a merecer mais atenção e espaço
conquistando leitores dos segmentos mais exigentes
e influentes da sociedade. Esse foi mais um lance de
ousadia, que abriu as portas da expansão da editora
para outras publicações e também no meio virtual, com
o advento da Internet.
A homenagem que faço ao Diário do Amazonas
não é infundada. Em 2005 o jornal passou a ser auditado pelo Instituto Verificador de Circulação, o IVC,
cujo acompanhamento confirmou sua liderança frente
a seus concorrentes.
No ano passado, o Diário inovou mais uma vez,
apostando no formato de tamanho menor e mais confortável para ler e guardar, que vem conquistando a
preferência do leitor amazonense, mantendo o periódico
na dianteira do mercado. Segundo o IVC, o Diário do
Amazonas tem vendagem de 15 mil exemplares nos
dias de semana, volume que dobra nos sábados e domingos, quando sua tiragem alcança 30 mil exemplares.
Sr. Presidente, o Diário do Amazonas é o mais
importante veículo, mas não é a única incursão do
grupo no setor. Sempre na vanguarda da comunicação
no Amazonas, Cassiano anunciação decidiu criar um
jornal popular para contemplar os segmentos leitores
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que eventualmente não se alinharam às mudanças
promovidas no seu principal jornal.
Em 2008, ele investiu na ampliação do parque gráfico do grupo, criando as condições para o lançamento
do jornal Dez Minutos, tablóide de dezesseis páginas
que hoje lidera as vendas na região norte do País.
Os números falam por si: em dois anos, o novo
jornal consolidou-se como um dos maiores jornais diários em todo o Brasil. Hoje é o décimo segundo mais
vendido do País, o oitavo mais vendido entre as capitais
e o sétimo quando se consideram as vendas avulsas.
Todos os dias são 110 mil exemplares nas bancas.
Meus colegas Senadores, em 2010, a Rede Diário de Comunicação passou a investir mais em mídia eletrônica e lançou na Internet o portal de notícias
que leva seu nome. Nesse espaço, mais que as tradicionais matérias escritas, o internauta pode assistir
à videorreportgens, diferencial que garante destaque
ao grupo também nesse segmento. O portal registra
hoje o acesso de cerca de 100 mil pessoas por dia.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, ao cumprimentar a família Anunciação, quero abraçar todos os seus
trezentos (300) funcionários e demais parceiros. ofereço um abraço especial a cassiano anunciação, que
a despeito de sua origem humilde, teve determinação
e ousadia para construir um império sustentado pela
ética, pelo respeito ao próximo, pelo trabalho árduo e
a busca incessante pela qualidade.
Apostando no mercado local, ele abriu empresas, criou empregos e dividiu seus sonhos com todos
aqueles que aceitaram seguí-lo.
Hoje, com a ajuda de seu filho Cyro ele mantém e
expande um grupo de comunicação que já deixou sua
marca no amazonas, dignificando o setor e atendendo às demandas da população. jovem arrojado, cyro
lidera a nova geração, fazendo a ponte do diário do
amazonas com o futuro da comunicação do Amazonas.
Parabéns ao Diário do Amazonas, ao seu fundador, seus herdeiros e funcionários que venham muitos
outros aniversários e que sempre possamos celebrar
sua excelência e os avanços que haverá de construir.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Alfredo Nascimento, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência é que agradece a V. Exª e se
soma aos cumprimentos à imprensa do Estado de V.
Exª no aniversário do importante diário dessa terra.
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Queremos convidar para fazer uso da palavra
o nosso Senador do Estado do Rio Grande do Sul
Paulo Paim.
O Vicentinho já abriu mão de falar agora, para que
V. Exª pudesse se pronuncia, pois falará em seguida.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Inácio Arruda, Senador Vicentinho, Senador Alfredo Nascimento, Senadoras e Senadores, venho mais
uma vez à tribuna demonstrar minhas preocupações
quanto àquilo que chamo de ataque à CLT e ao artigo
Da Ordem Social da nossa Constituição.
Na próxima sexta-feira, dia 16, nós estaremos no
Rio de Janeiro, participando de mais uma audiência
sobre a campanha nacional em defesa da CLT, dos
direitos sociais e de uma Previdência universal para
todos os trabalhadores.
O Fórum Sindical dos Trabalhadores, composto por centrais sindicais, confederações, federações,
sindicatos e entidades de aposentados e pensionistas,
como a Cobap, vai promover o encontro, a partir das
14h, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, ou seja, com a participação da Anamatra,
que fica ali na Presidente Antônio Carlos 251, região
central do Rio de Janeiro. Lá, com certeza, estarão
líderes de todos os setores dos trabalhadores, como
também Deputados, vereadores, desembargadores,
advogados e demais lideranças do movimento sindical.
O jurista Arnaldo Lopes Süssekind, único remanescente da comissão que redigiu o projeto que
se transformaria na CLT, será homenageado naquela
oportunidade.
Sr. Presidente, eu acabei escrevendo um artigo
demonstrando as minhas preocupações com uma
série de projetos que tramitam principalmente na Câmara e outras iniciativas que visam a alterar a CLT,
retirando direitos dos trabalhadores, como também a
nossa Constituição. Nesse artigo, Sr. Presidente, coloquei como título, até em homenagem – V. Exª deve
se lembrar – ao Gilmar Carneiro, um grande dirigente
sindical do Sindicato de São Paulo, que sempre dizia:
“Paim, orai e vigiai. Orai e vigiai”. Só orar não resolve.
Tem de vigiar e ter fé que vai dar certo. Eu escrevi um
artigo com este título: Vigiai e orai.
Nesse artigo, começo dizendo, Sr. Presidente,
que, no período pós-1930, com a quebra do ciclo café
com leite, nosso País começou a dar os primeiros
passos para deixar de ser uma economia exclusivamente agrícola, buscando um patamar cada vez mais
industrial. Outros perfis de trabalhadores surgiram nos
grandes centros urbanos e, nessa leva andarilha para
o futuro, como queria Getúlio Vargas, vieram a CLT, as
leis criadas e regulamentadas.
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A principal delas foi criada pelo próprio Vargas
através do decreto assinado em 1º de maio de 1943,
a nossa CLT. Ela começou a vigorar em novembro do
mesmo ano. Portanto, em 2013, a CLT vai completar
70 anos de existência.
As conquistas asseguradas por ela, Sr. Presidente, foram carteira de trabalho; Previdência Social;
depois, na sequência, veio vale-transporte; férias; adicional noturno; salário mínimo; licença-maternidade;
consolidando as férias mais um terço na Constituinte;
Fundo de Garantia; PIS/Pasep; entre tantas que melhoraram a vida dos trabalhadores e suas famílias.
É claro que, ao longo dessas décadas, muita
coisa foi modificada.
O ex-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Benedito Bonfim, constatou a existência de mais
de duzentas alterações, desfigurando o texto original.
Entendo que a CLT, Sr. Presidente, é patrimônio do
nosso povo e foi forjada a duras penas. Por isso, devemos vigiar, orar, cuidar para que ela não seja mutilada.
Sim, Sr. Presidente, o que nós vemos, mais uma
vez, é um processo que já conhecemos há dez anos
e que visa a flexibilizar a CLT e a própria Constituição.
Não é de graça, Sr. Presidente, que tramitam no
Congresso várias propostas nesse sentido, como o
PL 951, de 2011, que cria o Simples Trabalhista; o PL
4.330, de 2004, que trata da terceirização; o PL 1.463,
de 2011, que cria um novo código do trabalho. Todos
eles retiram direito dos trabalhadores.
A própria Anamatra, Associação Nacional dos
Magistrados, considera esses textos “um grande retrocesso nos direitos trabalhistas no Brasil e uma afronta
à nossa Constituição”.
Em Brasília, também estão em gestação – pelo
menos estão circulando – duas propostas que nos preocupam muito: uma fala da tal contratação eventual;
e outra regulamenta o trabalho por hora trabalhada.
O cidadão só vai na hora do pique, recebe naquele
momento de grande fluxo, digamos, de atividade e
vai para casa, como ocorre hoje nos Estados Unidos.
Na prática, Sr. Presidente – respeito opiniões contrárias –, isso vai ser um retrocesso, abrindo espaço
para que não se cumpram mais a CLT e, repito, o que
consta na Constituição.
O País atravessa o mais importante ciclo de desenvolvimento econômico e social. Estamos em um
período, como disse ontem o Ministro Mantega, até
mesmo de quase pleno emprego e, se estamos em
pleno emprego, como entendemos que tem que se
flexibilizar o direito dos trabalhadores? Não dá para
entender.
Eu estive recentemente em Santa Catarina. O
que eu ouvi lá de alguns empresários é que eles pre-
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cisavam de, no mínimo, 10% a mais da força de trabalho em atividade, mas não há trabalhadores. Ônibus
circulam uma, duas horas na busca de operários para
os mais variados setores.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero insistir, a crise
que vemos na Europa ou na América do Norte não tem
nada a ver com flexibilizar direito dos trabalhadores
ou reduzir benefícios dos aposentados aqui no Brasil.
Repito: não vamos nos omitir. Não é isso do nosso
feitio. Se tivermos que escrever novos horizontes com
a ponta da estrela ou no casco dos cavalos, como se
fala no Rio Grande, nós o faremos com a mesma fé e
paixão que a vida nos deu.
Sr. Presidente, na mesma linha ainda, já que
vou participar desse debate no Rio de Janeiro, onde
falarei também sobre a nossa previdência, quero aqui
discorrer sobre alguns dados que eu acho importante
neste momento em que eu só ouço dizer: “Vamos tirar
a contribuição do trabalhador sobre a folha de 20%”.
No primeiro momento, até se falava em fazer uma compensação de 2,5% ou 3% sobre o faturamento e agora
o que eu ouço é retirar a contribuição de 20% sobre a
folha e passar a zero a contribuição do empregador.
Eu sempre digo, Sr. Presidente, e não tenho dúvida disso, que a previdência, principalmente a urbana, é superavitária. E aqui eu vou a alguns números.
O primeiro dado relevante que eu quero aqui passar, Sr. Presidente, trata dos créditos devidos à União,
ou seja, das dívidas com a União.
Fontes do Governo revelam, Sr. Presidente, que
o Governo tem a receber R$1,3 trilhão aos cofres públicos, sendo: créditos tributários inscritos em dívida
ativa, R$624 bilhões; créditos tributários não inscritos,
R$649 bilhões; créditos não tributários, R$43 bilhões,
ou seja, tudo isso a receber.
Em relação à previdência social urbana, quero destacar, Sr. Presidente, que os dados são muito
positivos e quem os divulga é o próprio Ministério da
Previdência em nota oficial vinculada em sua página.
Confirma que, em 2011, a Previdência Social alcançou
o melhor resultado nas suas contas desde 2002. Tenho
aqui alguns dados de 2008 a 2011 sobre a receita e
despesa da previdência urbana. Em 2008, a receita foi
de R$171,33 bilhões; despesas, R$159 bilhões; saldo
em 2008, R$11,77 bilhões. Em 2009: receita, R$192
bilhões; despesa, R$172 bilhões; saldo, R$13,9 bilhões.
Em 2010: receita, R$222 bilhões; despesa, R$199 bilhões; saldo, R$22 bilhões. Em 2011: R$245 bilhões
de receita; despesa, R$224 bilhões; saldo em 2011,
R$20,8 bilhões.
Repito e esclareço: o orçamento da Seguridade
Social não é composto somente pela contribuição de
empregado e empregador. Temos PIS/Pasep, Cofins,
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CSLL, contribuições de empregado e empregador, jogos lotéricos, entre outros.
Tem havido crescimento também para o aumento
da DRU. Para que todos entendam o que é a DRU, eu
esclareço: a DRU é um mecanismo que libera 20% da
arrecadação do Governo para que ele utilize da forma
que desejar. E tem sido utilizada como mecanismo de
ajuste fiscal para todos os governos.
Para confirmar essa afirmação, cito os dados de
2009 a 2011 e incluo aí as previsões constantes da
Lei Orçamentária de 2012.
Receita da Seguridade em 2009, R$360 bilhões;
DRU, R$37,3 bilhões. Em 2010, R$420 bilhões; DRU,
R$43,1 bilhões. Em 2011, R$475 bilhões; DRU, R$49,6
bilhões. Em 2012, R$535 bilhões; DRU, R$53,2 bilhões.
Ora, se eu posso retirar, como o último exemplo,
R$53 bilhões dos recursos da Seguridade, isso mostra
que não há problema no caixa da Previdência.
Quero destacar ainda, Sr. Presidente, os valores
constantes das chamadas renúncias previdenciárias.
São os recursos que deixam de ingressar nos cofres
da União e são fontes de receita da Previdência. De
forma simplista, podemos dizer que as renúncias previdenciárias são permissões legais dadas ao contribuinte para que ele não precise recolher determinados
tributos. São recursos de grande monta que tornariam
ainda mais superavitários os dados da Previdência.
Renúncias previdenciárias – somente previdenciárias agora, não mais da Seguridade. Em 2010,
R$18,9 bilhões; em 2011, R$19 bilhões, em 2012,
R$23,3 bilhões.
As fontes de receita das contribuições previdenciárias que compõem esse montante são: Simples
Nacional (pagamento mensal unificado: IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins, IPI e INSS); entidades filantrópicas
(isenção das contribuições patronais); empresas de
tecnologia da informação e comunicações... E aí vão
todos aqueles descontos que o Governo deu recentemente a diversos setores, inclusive à exportação da
produção rural, receita isenta de contribuição social.
Quero deixar claro, Sr. Presidente, que não sou
contra algumas medidas do Governo, só que entendo
que pelo menos deveríamos ter assegurado que isso
passasse para o lucro ou faturamento. Houve lucro?
Pague um percentual. Faturou muito? Pague um percentual. Isso para manter o caixa da Seguridade Social.
Senador Inácio Arruda, eu dizia, hoje pela manhã, em uma comissão, que toda vez em que vemos
que o setor tal não pagará mais o Cofins ou pagará
menos, isso significa menos recursos para a Seguridade Social. Isso é fato, é real. Como eu sempre digo,
não existe Papai Noel. Se retira dinheiro, vai faltar lá
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na ponta. São receitas que eram carimbadas para a
Seguridade Social.
Sr. Presidente, quero deixar claro que sou contra a política de renunciar a receitas da Seguridade e,
principalmente, da Previdência Social.
As renúncias fiscais do Orçamento de 2012, no
global, chegarão a R$146 bilhões e representam um
crescimento de 529% em dez anos, segundo dados
da Consultoria do Senado.
Por fim, Sr. Presidente, em 2011, o Governo central teve um superávit primário de 2,25% do PIB, em
comparação a 1,24% do PIB, em 2010, sobrando no
caixa um montante de R$ 93,6 bilhões.
Para encerrar, Sr. Presidente, quero deixar registrada uma tabela.
Nós falamos muito: “Não, pagamos os aposentados com tanto do PIB”, mas ninguém fala de quanto
se contribui para a Previdência. Não é com o PIB que
eu tenho que comparar, mas com a contribuição da
sociedade para a Previdência e quanto a Previdência
paga para os que dependem da Previdência, da Seguridade, enfim.
Cito alguns dados que considero importantes.
Com fontes de custeio, o Brasil paga algo em torno de
31% para a Previdência. A Argentina paga 11% – por
isso que a Argentina tem problema –, enquanto o Brasil
paga 31%. Estou considerando a soma de empregado
e empregador, que é em torno de 31%.
A Argentina paga 11%... A Argentina paga 11%
do segurado, e o empregador paga 16%, total: 27%.
Ou seja, nós pagamos mais que a Argentina 4%. Vamos pegar agora a Bolívia. A Bolívia, no total, paga
13%. Repito: nós pagamos 31%. O Chile, no total, paga
10%, e nós pagamos 31%. Colômbia paga 14%; Brasil paga 31%. Venezuela, 15%; e nós pagamos 31%.
Suíça, 23,8%, e nós pagamos 31%.
Só mais dois dados, Sr. Presidente. Os Estados
Unidos pagam 12,40%. Eles podem ter crise lá, mas
não cumpriram o dever de casa. Se pegarmos a França, são 13%, mais ou menos. Têm crise na Previdência
porque eles pagam 13% da contribuição do empregado
e do empregador (só estou usando esse item); e nós
pagamos 31%. A própria Inglaterra paga 11% do segurado, 12,80% do empregador, total 23,80%.
Ou seja, nós somos um dos países que mais contribuem para a Previdência. “Ah, mas tem crise aqui,
tem crise ali...” Porque eles não contribuíram, não pagaram. Nós pagamos!
E o grave para mim, Sr. Presidente –, permita que
eu faça esta pequena explicação: sabe onde é que há
o maior superávit da Previdência, que, em média, eu
diria que é, no mínimo, de R$20 bi? É na Previdência
urbana! E é no trabalhador da área urbana que se apli-
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ca o fator previdenciário. Aquele que mais investe na
Previdência tem seu salário cortado quase à metade
no ato da aposentadoria.
Então, alguém pergunta: “Quem é que paga os
altos salários daqueles que se aposentam com R$25
mil, R$30 mil?” É o trabalhador da iniciativa privada!
São aqueles R$21 bi que saem dali que farão a compensação para pagar os altos salários. É justo? Claro
que não é justo! A gente fala tanto em uma Previdência universal; como é que a gente quer que o assalariado brasileiro da área urbana... E eu estou falando
da construção civil, do metalúrgico, do comerciário,
do professor. Os dados mostram que o caixa dessa
Previdência urbana, do Regime Geral, tem o superávit de R$20 bi, mas a ele se aplica o fator que corta o
salário pela metade. Aí o salário fica no máximo em
R$3,9 mil, mas ninguém se aposenta com isso, pois
a ampla maioria fica no máximo com três, quatro salários mínimos, que ainda são cortados pela metade:
se ganha quatro, vai ganhar dois. E quem ganha R$30
mil se aposenta com R$30 mil. De onde sai o dinheiro?
Repito: não há Papai Noel, sai do trabalhador da área
privada. É isso o que não dá para aceitar! Por isso venho à tribuna e bato tanto no fator previdenciário como
o farei agora no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, no
encontro estadual em que estaremos, com representantes inclusive de outros Estados.
Em resumo, Sr. Presidente, recursos existem.
A seguridade social, se mantivesse todas as fontes,
daria conta do recado. O reajuste das aposentadorias
acompanhando o salário mínimo ou o próximo salário
mínimo tem que ser fato. O Senado já aprovou. Temos
que caminhar rapidamente, enfim, para acabarmos com
o famigerado fator previdenciário. Como está não dá
para continuar, Sr. Presidente.
E quero só fazer um comentário, para concluir.
Vi um dos artigos nesse fim de semana – acho que foi
hoje que vi – de um desses articulistas que gostam de
dizer que a Previdência é privada. Olha, recomendo
que leiam o artigo dele, porque, no seu artigo, os argumentos são tão ruins, tão perversos que qualquer
um vai ver, lendo o artigo, que tem mais que acabar
mesmo com o fator previdenciário, que é um assalto
ao bolso do trabalhador.
Espero que, na reunião que vamos ter no Ministério da Previdência no próximo dia 16, com a presença
das centrais, das confederações, da Cobap e do sindicato de caráter nacional, a gente caminhe, enfim, para
uma saída nessa questão do fator, que seja garantida
uma política decente de reajuste para os aposentados
e pensionistas. Que acompanhe o mínimo ou se aproxime do mínimo, como foi no último ano do Presidente
Lula, quando foi dado 80% do PIB para aqueles que
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ganham um pouco mais que o salário mínimo. Repito que a ampla maioria fica no máximo entre três ou
quatro salários mínimos e que 70% ficam até dois salários mínimos.
Por fim, Sr. Presidente, permitindo-me um minuto,
queria só destacar a reunião que fizemos na Subcomissão de Trabalho e Previdência, onde homenageamos o advogado Castagna Maia, que faleceu jovem,
com menos de 50 anos, um defensor da Previdência
pública, um defensor dos oprimidos, dos trabalhadores, dos assalariados. Foi acometido de um câncer e
morreu em pouco tempo. Era meu amigo pessoal. Foi
líder do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Dedicou a sua vida à causa de defender o nosso povo, a
nossa gente. Infelizmente, ele faleceu. O último trabalho que mais marcou – é um trabalho de 10 anos – foi
a defesa dos aposentados e pensionistas do Fundo
Aerus, que, por falta de fiscalização dos governos da
época, acabou falindo. Hoje já faleceram mais de 600
companheiros, aposentados e pensionistas. Não viram
a recuperação do fundo. Está no Supremo Tribunal Federal, com uma ação encaminhada pelo falecido advogado, querido Castagna Maia. Tentamos junto à AGU,
junto ao Governo construir uma negociação para que
os aposentados voltem a receber o que têm de direito,
nada mais do que aquilo que eles tinham de direito.
Por isso fica aqui mais um apelo ao Governo e
mesmo ao Supremo Tribunal Federal, porque, de uma
vez por todas, precisamos decidir essa questão. Os
aposentados do Aerus estão morrendo e estão recebendo um salário mínimo, pessoas que recebiam R$7
mil, R$10 mil, R$11mil, R$12mil, como comandantes
de aviões das companhias aéreas do nosso País.
Esse é o apelo que faço para mostrarmos a esse
campeão de causas populares, Dr. Castagna Maia, que
faleceu, que a sua batalha não foi em vão e que os
aposentados e pensionistas do Aerus terão, principalmente com base na sua história e na sua luta, a vitória
que é receber uma aposentadoria decente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus
dois pronunciamentos.
Obrigado, Senador Inácio Arruda.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, me intriga a dificuldade da mídia nacional
em divulgar determinados dados oficiais do Governo
de forma tão ampla que outros.
Digo isso porque ao participar do programa canal
livre, na semana passada, um dos entrevistadores comentou que não tinham conhecimento das informações
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repassadas por mim, especialmente sobre o superávit
da previdência urbana.
Por isso venho a esta tribuna para trazer dados
recentes que precisam ser de conhecimento público.
O primeiro dado relevante trata dos créditos devidos a União. Fontes do governo revelam que são devidos: 1 trilhão e 300 bilhões aos cofres público, sendo:
– créditos tributários inscritos em divida ativa =
R$ 624 bi
– créditos tributários não inscritos = 649 bi
– créditos não tributários = 43 bi
Em relação à previdência social urbana, vale ressaltar que ela vem apresentando resultados positivos.
O próprio ministério da Previdência, em noticia
veiculada na sua página oficial, confirma que “em 2011
a Previdência Social alcançou o melhor resultado nas
suas contas desde 2002”.
Trago aqui os dados de 2003 a 2011 sobre receitas e despesas da previdência urbana.
2008
2009
2010
2011
Receitas 171,33
192,92
222,09
245,7
Despesas 159,56
179,00
199,46
224,9
Saldo
11,77 bi 13,92 bi 22,63 bi 20,8
O Orçamento da Seguridade Social (PIS/PASEP, COFINS, CSLL, contribuições de empregado e
empregador, etc.) tem crescido e contribuído para o
aumento da DRU.
Para o cidadão, nosso ouvinte, que não sabe o
que é a DRU eu esclareço.
A DRU é um mecanismo libera 20% da arrecadação do governo para ele utilizar da forma que desejar
e tem sido utilizado como mecanismo de ajuste fiscal
(para pagamento de divida).
Para confirmar essa afirmação cito os dados do
período de 2009 a 2011 e incluo ainda as previsões
constantes da Lei Orçamentária 2012,
2009
2010
2011
PLOA 2012
Receitas da 360 bi 420 bi 475 bi 535 bi
Seguridade
DRU
37,3
43,1 bi 49,6 bi 53,2 bi
Vale ressaltar ainda os valores constantes das
chamadas renuncias previdenciárias.
São os recursos que deixam de ingressar nos
cofres da União e são fontes de receita da previdência.
De forma simplista podemos dizer que as renúncias previdenciárias são permissões legais dadas ao
contribuinte para que ele não precise recolher determinados tributos.
São recursos de grande monta que tornariam a
conta superavitária. Os dados são os seguintes:
2010
2011 2012
Renuncias
18,9 bi 19,0 23,3 bi
Previdenciárias
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As Fontes de receita das contribuições previdenciárias que compõe esse montante são:
– Simples nacional (pagamento mensal unificado englobava IRPJ, PIS/PASEP, CSLL, COFINS, IPI
e INSS).
– Entidades filantrópicas (isenção das contribuições patronais)
– Empresas de Tecnologia da informação e comunicações (lei 12,546/2011 – contribuição patronal
passou de 20% (vinte por cento) sobre a folha de pagamento para 2,5% (dois e meio por cento) sobre a
receita bruta)
– Exportação da produção rural -(receitas são
isentas de contribuição social – art. 149 CF).
Quero deixar claro que não sou contra essas benesses, pois alguns setores precisam delas, haja vista
a alta carga tributária nacional.
Sou contra a política de renunciar receitas da
Previdência Social.
As Renuncias fiscais no orçamento 2012 serão
de R$ 146 bilhões, e representam um crescimento
de 529% em 10 anos, segundo dados da consultoria.
Por fim, em 2011, o governo central
fez superávit primário de 2,25% do PIB, em comparação com 1,24% do PIB em 2010, “sobrando no
caixa” o montante de R$ 93,6 bilhões.
Para encerrar que deixar registrado uma tabela
com os percentuais de contribuição do empregado e
do empregador em diversos países do mundo.
Uma forma de comprovar que no Brasil temos
uma as maiores alíquotas de recolhimento para custeio do sistema.
Pais
Fonte de
idade
Tempo
custeio
contrib.
Brasil
8%
Fator Prev Carência 180
segurado
contribuições
(9%,
11%) 20%
empregador
TOTAL 31%
Argentina 11%
65 H 60M 30 a 45 anos
segurado
16%
empregador
Total – 27%
Bolívia
6%segurado 55 H
180 meses
6%
50 M
empregador
1% governo
Total 13%
Chile
10%
65 H 60 M 1040
Sistema segurado 0%
semanas
novo
empregador

Governo
subsidia
pensão
mínima
Total = 10%
Colômbia 3,375%
segurado
10,125%
empregador
Governo
– subsidio
parcial
Total 14%
Venezuela 4% segurado
9, 10 ou 11%
empregador
1,5%
Total 15%
(media)
Suiça
11,9
segurado
11,9
empregador
Total 23,8%
EUA
6,20 –
segurado
6,20 –
empregador
Total 12,40%
Inglaterra 11%
segurado
12,80
empregador
Total 23,80
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(= 20 anos)

Até 2014
62 H

1000
semanas

57 M

(= 21 anos)

60 H
55M

750 semanas
(31 anos)

65 H
64 M
65 anos

65 anos
compulsória

Concluo dizendo que:
– recursos existem;
– a seguridade social possui as fontes de receitas necessárias;
– o reajuste das aposentadorias e pensões e o
fim do fator previdenciario passa por uma decisão política e não técnica!
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na próxima sexta-feira, dia 16, eu estarei
na encantadora cidade do Rio de Janeiro, participando
de uma audiência que da´ra início a uma campanha
nacional em defesa da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de todos os direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores brasileiros.
O Fórum Sindical dos Trabalhadores, composto
por centrais sindicais, confederações, federações e sindicatos de base, está a frente de todo este movimento.
O encontro será a partir das 14 horas, no plenário
do Tribunal Regional do Trabalho – Ia Região, que fica
na Presidente Antônio Carlos 251, região central do Rio.
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Por lá estarão os principais dirigentes sindicais
do país, senadores, deputados federais e estaduais,
vereadores, desembargadores, advogados, lideranças
do movimento social. O jurista Arnaldo Lopes Sussekind, único remanescente da comissão que redigiu
o projeto que se transformaria na CLT original, será
homenageado.
Sr. Presidente, aproveito e passo a ler aqui da
Tribuna um artigo de minha autoria, com o título ‘Vigiai
e Orai’, que foi publicado hoje em alguns jornais e que,
justamente, fala na defesa da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Diz o texto:
No período pós-1930, com a quebra do ciclo
café com leite, nosso país começou a dar os primeiros passos para deixar de ser uma economia exclusivamente agrícola, buscando um patamar cada vez
mais industrial.
Outros perfis de trabalhadores surgiram nos grandes centros urbanos e, nessa leva andarilha para o
futuro, como queria Getúlio Vargas, muitas foram as
leis criadas para regulamentar o trabalho.
A principal delas foi criada pelo próprio Vargas
através de decreto assinado em Io de maio de 1943; a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ela começou
a vigorar em novembro do mesmo ano, portanto, em
2013 irá completar 70 anos de existência.
As conquistas asseguradas por ela, como carteira
de trabalho e previdência social, vale-transporte, férias,
adicional noturno, salário mínimo, licença-paternidade,
13° salário, FGTS, PIS, entre outras, influenciam diretamente a vida dos trabalhadores e suas famílias.
É claro que ao longo dessas décadas muitos pontos foram modificados. O ex-presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros, Benedito Bonfim, constatou a
existência de mais de duzentas alterações desfigurando o texto original.
Entendo que a CLT é patrimônio do nosso povo
e foi forjada a duras penas cotidianas. Por isso, devemos vigiar e orar. Sim, pois o que se avizinha, mais
uma vez, é um processo para flexibilizar a CLT e os
artigos que tratam dos direitos sociais na Constituição,
a exemplo da tentativa feita no ano de 2001.
Não é de graça que tramitam no Congresso várias propostas neste sentido, como o PL 951/11, que
cria o Simples Trabalhista, o PL 4.330/04, que trata
da terceirização, e o PL 1.463/2011, que cria um novo
código do trabalho.
A própria Associação Nacional dos Magistrados
(Anamatra) considera esses textos num grande retrocesso nos direitos trabalhistas no Brasil e uma afronta
à Constituição Federal”.
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Em Brasília também está em gestação uma proposta que cria duas novas formas de contratação: a
eventual e por hora trabalhada. Na prática, e eu respeito opiniões contrárias, isso vai ser um retrocesso,
abrindo espaço para não se cumprir a CLT e os direitos
sociais da Constituição.
O país atravessa o mais importante ciclo de desenvolvimento econômico e social da sua história. Estamos em período de, praticamente, pleno emprego.
Agora, convenhamos, não podemos ficar flexibilizando
leis toda vez que há uma crise econômica mundial.
Os trabalhadores e aposentados não podem ser
chamados para novamente pagar a conta.
Não vamos nos omitir. Não é o nosso feitio. Se
tivermos que escrever novos horizontes com a ponta
das estrelas, nós o faremos com a mesma fé e paixão
que a vida nos deu.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Serão devidamente considerados os requerimentos de V. Exª, de acordo com o Regimento.
Registro também o nosso apoio às causas que
V. Exª tem defendido, especialmente à liquidação do
famigerado fator previdenciário, causa que temos abraçado já de muito tempo nesta Casa e mesmo antes,
quando estávamos na Câmara Federal, na hora que
esse famigerado instrumento foi criado, quando votamos contra, mas infelizmente ele foi aprovado. Acho
que é muito pertinente a luta que V. Exª desenvolve,
contando com apoio não só da Bancada do PCdoB,
mas também de quase todas as centrais sindicais do
nosso País, especialmente a CTB, que tem batido com
muita força em relação a essa questão do fator previdenciário, sobretudo aos ataques à CLT, instrumento
de apoio aos trabalhadores.
É evidente que, numa situação de pleno emprego,
é questionável qualquer ação no sentido de restringir
essas conquistas. Então, conte com o nosso apoio,
Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência designa os Senadores Demóstenes Torres e Jayme Campos para integrarem respectivamente, como titular e suplente, a Comissão Temporária
Externa, criada nos termos do Requerimento nº 39, de
2012, destinada a representar o Senado Federal no
âmbito das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, conforme o Ofício nº 10/2012,
da Liderança do DEM.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 148, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado nº 224 de 2004, de autoria do Senador Álvaro Dias, que altera a Lei nº 10.741, de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para acrescentar dispositivos ao art. 39 e dá redação ao caput do
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art.40, que tratam da gratuidade no transporte coletivo,
além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida também, na Comissão de
Assuntos Econômicos – CAE. – Senador Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O requerimento que acaba de ser lido será
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despachado à Mesa para decisão.
É lido o seguinte:

06484 Quinta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2012

Março de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Proposta de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 51, DE 2012
Altera a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para criminalizar o uso da arma
de eletrochoque.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de
2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 15-A:
Art. 15-A Utilizar arma de eletrochoque capaz de
liberar descarga elétrica:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Quando se associam choques elétricos à polícia
e aos militares é inevitável a lembrança dos tenebrosos
anos por que passou o Brasil há algum tempo. Os militares da ditadura, que se iniciou em 1964, utilizaram
diversos meios de tortura para coagir os inimigos políticos do regime, sendo o choque elétrico um dos mais
terríveis e dolorosos processos adotados àquela época.
Mas os tempos são outros, o Brasil aderiu à
democracia. Temos uma nova Constituição Federal
e a tendência é que os fantasmas da ditadura sejam
exorcizados. É imperioso seja afastada a adoção de
armas de eletrochoque, a exemplo de pistolas Taser,
distribuídas para polícias de vários estados brasileiros.
A Taser é fabricada pela empresa Taser International, e o modelo utilizado no Brasil é a Taser M26,
com mecanismo de disparo similar ao das armas de ar
comprimido. Assim que se pressiona o gatilho, a arma
aciona um cartucho de gás nitrogênio, que se expande
e gera pressão para que eletrodos sejam lançados na
direção desejada. Esses eletrodos estão ligados à arma
por fios condutores isolados, e possuem ganchos que
facilmente agarram nas roupas. Basta os eletrodos se
prenderem para que a corrente elétrica seja transferida
dos fios ao agressor.
Os impulsos elétricos transmitidos são da ordem
de 50.000 volts, e afetam o sistema nervoso central
do indivíduo, imobilizando-o prontamente, fazendo
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com que ele fique na posição fetal. Ao atingir a vítima,
os eletrodos disparam uma descarga de 5 segundos.
Após isso, caso o operador permaneça com o dedo no
gatilho, uma descarga é liberada a cada 1,5 segundo.
O alcance máximo da arma, dependendo do cartucho
utilizado, é de aproximadamente 10,6 metros (comprimento do fio da M26), e após um disparo, os fios tem
que ser recolhidos para que a arma seja novamente
utilizada. Os 50.000 volts citados, são gerados por 8
pilhas AA de 1,2 volts, através de condensadores e
transformadores que a arma possui.
De acordo com a Anistia Internacional, as armas
Taser já provocaram 334 mortes, desde 2001 até 2008,
nos Estados Unidos da América.
Apesar de a Indústria Taser assegurar que as Taser são seguras, não-letais, estudos recentes da Anistia provam que o uso dessas armas é seguro apenas
em adultos saudáveis.
O Comitê contra a Tortura da Organização das
Nações Unidas também já se mostrou preocupado
com esse problema.
No Brasil, o uso desse tipo de arma também é
preocupante, porque tem havido uma tendência nacional de usá-las em equipes de segurança pública e
fiscalização, a exemplo do que vem acontecendo com
o Departamento de Trânsito.
Por conseguinte, conclamamos os ilustres Pares
para a aprovação deste projeto, que, certamente, transformado em lei, imprimirá maior segurança à sociedade.
Sala das Sessões, 13 de março de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003
Texto compilado
Regulamento
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm,
define crimes e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Dos Crimes e das Penas
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma
de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
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ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular
ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.
Omissão de cautela
Art. 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos
ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere
de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja
de sua propriedade:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem
o proprietário ou diretor responsável de empresa de
segurança e transporte de valores que deixarem de
registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia
Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio
de arma de fogo, acessório ou munição que estejam
sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) horas
depois de ocorrido o fato.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo
é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver
registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)
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Disparo de arma de fogo
Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via
pública ou em direção a ela, desde que essa conduta
não tenha como finalidade a prática de outro crime:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é
inafiançável. (Vide Adin 3.112-1)
....................................................................................
....................................................................................
Art. 36. É revogada a Lei no 9.437, de 20 de fevereiro de 1997.
Art. 37. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 22 de dezembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Márcio Thomaz Bastos – José Viegas
Filho – Marina Silva.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O projeo que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 27, de 2012, da Liderança do PDT, o Senador Zeze
Perrella, para integrar o Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência designa, nos termos do Ofício
nº 3, de 2012, da Liderança do PRB, o Senador Eduardo Lopes para integrar o Conselho do Diploma Mu-
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lher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência recebeu o Ofício nº 33, de 2012,
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, encaminhando o Aviso nº 159/2012, na origem, do Tribunal de Contas da União, acompanhado
de cópia do Acórdão nº 356, de 2012, bem como dos
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respectivos Relatório e Proposta de Deliberação que
o fundamentam, referente à auditoria realizada na Superintendência Regional do INCRA no Estado de Mato
Grosso do Sul (TC 020.918/2008-7).
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Aviso nº 159, de 2012-TCU, autuado como
Aviso nº 15, de 2012 vai à Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso
do Ministro de Estado da Fazenda:
– Nº 55, de 8 de março de 2012, em resposta parcial
ao Requerimento nº 1.466, de 2011, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.

Março de 2012

As informações parciais foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento ficará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando a complementação das informações.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A PresidÊncia recebeu o Ofício nº 23, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 464, de 2011.
É lido o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Com referencia ao Ofício nº 23, de 2012, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Antes de encerrar os trabalhos da presente
sessão, quero me congratular com todos os arneirosenses que hoje estão aniversariando, no Município
de Arneiroz no Estado do Ceará, especialmente nosso
colega Odorico Monteiro, Secretário do Ministério da
Saúde, ele que é um arneirosense de quatro costados.
Quero também registrar os 55 anos de criação
do Município de Mulungu, neste momento o secretário de Saúde do Estado do Ceará está ali inaugurando
uma unidade de saúde que, na verdade, é um pequeno
hospital dedicado àquele povo. Também o fato de estar
ali o secretário Arruda Bastos. Também é a terra do
meu genitor, do meu pai, Francisco Lopes de Arruda.
Então quero me congratular com todos os moradores
desse importante Município da Serra de Baturité, do
Maciço de Baturité, o Município de Mulungu.
E quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, que estou
encaminhando, à Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado Federal, dois requerimentos. Um para que possamos discutir o andamento de uma das mais importantes
obras do Plano de Aceleração do Crescimento, que é a
Transnordestina. É muito, muito importante que tenhamos
noção do impacto dessa obra, quais dificuldades ela enfrenta, e por que essas dificuldades têm se apresentado.
O segundo requerimento é sobre os projetos de
irrigação no Nordeste brasileiro especialmente, patrocinados pelo Departamento Nacional de Obras contra
as Secas, o Dnocs, uma das mais importantes instituições do nosso País, criada com a finalidade de ajudar
o povo nordestino a enfrentar as intempéries que a natureza tem oferecido à região do semi-árido brasileiro.
Então, são dois importantes requerimentos, todos
os dois têm grande impacto na nossa região do ponto
de vista do desenvolvimento econômico.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 547, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2012, que institui a
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Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
– PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional
de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o
Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil
– CONPDEC; autoriza a criação de sistema de
informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de
2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766,
de 19 de de-zembro de 1979, 8.239, de 4 de
outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro
de 1996; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 547, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
12.03.2012)
Relator revisor: Senador Casildo Maldaner
(Sobrestando a pauta a partir de:
27.11.2011)
Prazo final prorrogado: 21.03.2012
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 5, de 2012, que abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério
da Educação, no valor de quatrocentos e sessenta milhões e quinhentos e trinta mil reais,
para o fim que especifica (proveniente da Medida Provisória nº 548, de 2011).
(Lido no Senado Federal no dia
12.03.2012)
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.12.2011)
Prazo final prorrogado: 8.04.2012
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer, sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
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4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 40, DE 2011
(REFORMA POLÍTICA)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 29, de 2007; e 40, de 2011)
Terceira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
40, de 2011, do Senador José Sarney e outros
Senadores, que altera o art. 17 da Constituição Federal, para permitir coligações eleitorais
apenas nas eleições majoritárias. (Coligações)
Pareceres sob nºs 660 e 1.097, de 2011,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp,
– 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de
Emenda a Constituição nº 40, de 2011) favorável,
com voto vencido, em separado, do Senador Inácio
Arruda, e vencido dos Senadores José Pimentel,
Antonio Carlos Valadares, Humberto Costa, Sérgio
Petecão e da Senadora Marta Suplicy;
– 2º Pronunciamento: (sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011;
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos
termos do Requerimento nº 919, de 2011),
favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2007, com voto vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2007
(REFORMA POLÍTICA)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
a Constituição nºs 29, de 2007, e 40, de 2011)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2007, tendo como primeiro
signatário o Senador Jarbas Vasconcelos, que
altera o art. 17, § 1º, da Constituição Federal,
para admitir coligações eleitorais apenas nas
eleições majoritárias.
Pareceres sob nºs 714, de 2007; e 1.097,
de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dos Relatores: Senador Tasso
Jereissati e Senador Valdir Raupp,
1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de
Emenda a Constituição nº 29, de 2007) favorável,
com voto vencido, em separado, do Senador Inácio
Arruda, e vencido do Senador Marcelo Crivella;
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– 2º Pronunciamento: (sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 40, de 2011;
e 29, de 2007, tramitando em conjunto, nos
termos do Requerimento nº 919, de 2011),
favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 40, de 2011, e pela prejudicialidade da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2007, com voto vencido, em separado, do Senador Inácio Arruda, e vencido dos Senadores
Marcelo Crivella e Antonio Carlos Valadares.
6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 176, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 176, de 2008 (nº 717/2003,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que dispõe sobre a importação e o fornecimento de produtos sujeitos à
Regulamentação Técnica Federal.
Pareceres sob nºs:
– 1.486, de 2011, da Comissão de Assuntos Econômicos, relator Senador Eduardo
Suplicy, favorável com as Emendas nºs 1, 2 e
3 – CAE;
– 1.487, de 2011, da Comissão do Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, relator Senador Aloysio Nunes
Ferreira, favorável ao projeto com as Emendas
nº 1 a 3-CAE/CMA e, ainda, pela apresentação
da Emenda nº 4-CMA.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 198, de 2007-Complementar,
do Senador Renato Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a
extinção de contribuição social.
Parecer sob nº 2.016, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Adelmir Santana, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 66, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 66, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 99, de 2012, da
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Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Romero Jucá), que aprova a programação monetária para o 1º trimestre de 2012.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 67, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 100, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Romero Jucá), que aprova a programação monetária para o 4º trimestre de 2011.
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10
REQUERIMENTO Nº 514, DE 2011
Votação, em turno único, do Requerimento nº 514, de 2011, do Senador Cícero Lucena,
solicitando a criação de Comissão Temporária
Externa, composta por cinco membros titulares
e igual número de suplentes, para no prazo de
doze meses, acompanhar todos os atos, fatos
relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do Projeto de Integração do Rio
São Francisco com as Bacias Hidrográficas
do Nordeste Setentrional, conhecida como
“Transposição do Rio São Francisco”, bem
como o Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 52
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Bloco-PDT - João Durval*
Bloco-PSB - Lídice da Mata**
Bloco-PT - Walter Pinheiro**

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

Rio de Janeiro
Bloco-PP - Francisco Dornelles*
Bloco-PRB - Eduardo Lopes** (S)
Bloco-PT - Lindbergh Farias**

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

Paraíba

Maranhão
PTB - Epitácio Cafeteira*
Bloco-DEM - Clovis Fecury** (S)
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Pará
Bloco-PSDB - Mário Couto*
Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro**
Bloco-PMDB - Jader Barbalho**

Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima**
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**

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

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

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

Minas Gerais
S/PARTIDO - Clésio Andrade* (S)
Bloco-PSDB - Aécio Neves**
Bloco-PDT - Zeze Perrella** (S)

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

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Ivonete Dantas* (S)
Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

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

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

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

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

Sergipe
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
PR - Lauro Antonio** (S)

Mandatos
*: Período 2007/2015

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

**: Período 2011/2019

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

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

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

Mato Grosso do Sul
PR - Antonio Russo* (S)
Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

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

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

Tocantins
PSD - Kátia Abreu*
PR - João Ribeiro**
PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
Bloco-PSB - João Capiberibe**
PSOL - Randolfe Rodrigues**

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por sete titulares e cinco suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas,
consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção
de Palermo.
(Requerimento nº 226, de 2011, da Senadora Marinor Brito e outros Senadores)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (5,12)
RELATORA: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (14,16)

(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

(8)

2. João Alberto Souza (PMDB-MA)

VAGO

(1,14)

VAGO

(3,11)

(13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
1.

PTB

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 114/2011 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. Vago, em 26.09.2011, em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011-GRSS).
12. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011 - GRSS).
13. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
14. Vago, em 28.12.2011, em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
15. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
16. Em 15.02.2012, foi lido o Of. nº 3/12-SSCEPI, comunicando que a Senadora Lídice da Mata foi designada Relatora.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 061 33033514
Fax: 061 33031176
E-mail: sscepi@senado.gov.br
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2) CPI - SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ECAD
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por onze titulares e seis suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e oitenta dias, supostas irregularidades praticadas pelo ECAD na arrecadação
e distribuição de recursos oriundos do direito autoral, abuso da ordem econômica e prática de cartel no
arbitramento de valores de direito autoral e conexos, o modelo de gestão coletiva centralizada de direitos
autorais de execução pública no Brasil e a necessidade de aprimoramento da Lei nº 9.610/98.
(Requerimento nº 547, de 2011, do Senador Randolfe Rodrigues e outros Senadores)
Número de membros: 11 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (9)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (9)
Leitura: 17/05/2011
Instalação: 28/06/2011
Prazo final: 22/12/2011
Prazo prorrogado: 31/05/2012

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:
*. Em 14.12.2011, foi lido o Requerimento nº 1.550, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias, a partir de 23.12.2011.
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).
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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).
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
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de noventa dias, projeto de resolução para reforma do Regimento Interno
do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, aditado
pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Aprovação do Requerimento: 05/03/2008
Aprovação do Requerimento de Aditamento: 10/12/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010
Prazo prorrogado: 22/12/2010

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

(3)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, 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).
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.

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
VAGO

(2)

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.
2. Em 12.03.2012, foi lido o Ofício nº 11/2012-CJECP, comunicando o afastamento dos trabalhos da Ministra Maria Tereza Moura, em virtude de
problemas de saúde em sua família.
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3) COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR O CONGRESSO NACIONAL DO PARAGUAI
Finalidade: Visitar o Congresso Nacional do Paraguai para estreitar as relações com os senadores
paraguaios, tratar da crise que envolve os agricultores brasileiros no Paraguai e conhecer as ações que estão
sendo realizadas pelo Governo daquele País para proteger os brasileiros no conflito de terras que envolvem
os chamados "carperos" e "brasiguaios".
(Requerimento nº 30, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
Número de membros: 5
Aprovação do Requerimento: 14/02/2012

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Delcídio do Amaral (PT)
Senador Paulo Paim (PT)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Senador Sérgio Souza (PMDB)
Senadora Ana Amélia (PP)

(2)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Alvaro Dias (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 28.02.2012, o Senador Alvaro Dias é designado membro do PSDB( Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão(Of.nº18/12-GLPSDB).
2. Em 05.03.2012, o Senador Ségio Souza é designado membro do PMDB (Bloco Parlamentar da Maioria) na Comissão (Of. nº 23/12-GLPMDB).
3. Em 06.03.2012, os Senadores Delcídio do Amaral e Paulo Paim são designados membros do PT (Bloco de Apoio ao Governo) na Comissão (Of. nº
27/12-GLDBAG).
4. Em 07.03.2012, a Senadora Ana Amélia é designada membro do PMDB (Bloco Parlamentar da Maioria) na Comissão (Of. nº 24/12-GLPMDB).
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4) COMISSÃO EXTERNA PARA REPRESENTAR
O SENADO NA CONFERÊNCIA DA ONU - RIO+20
Finalidade: Representar o Senado Federal no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20
- Requerimento nº 39, de 2012, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle;
- Requerimento nº 40, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Jorge Viana (PT)

2. Senador Eduardo Lopes (PRB)

Senador Lindbergh Farias (PT)

3. Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

4. Senador João Capiberibe (PSB)

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

1.

Senador Eduardo Braga (PMDB)

2.

Senador Sérgio Souza (PMDB)

3.
4.

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

(1)

1. Senador Paulo Bauer (PSDB)

(1)

2.

PTB
Senador Fernando Collor

(2)

1. Senador Gim Argello

(2)

PR
1.
Notas:
*. Em 07.03.2012, foi lido o Ofício nº 25/2012 - GLPMDB, designando os Senadores Luiz Henrique, Eduardo Braga e Sérgio Souza como membros
titulares do Bloco Parlamentar da Maioria, na Comissão.
**. Em 07.03.2012, foi lido o Ofício nº 34/2012 - GLDBAG, designando os Senadores Rodrigo Rollemberg, Jorge Viana, Lindbergh Farias e Acir
Gurgacz como membros titulares e os Senadores Cristovam Buarque, Eduardo Lopes, a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador João Capiberibe como
membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão.
1. Em 12.03.2012, os Senadores Cássio Cunha Lima e Paulo Bauer são designados membros titular e suplente, respectivamente, do Bloco Parlamentar
Minoria, na Comissão. (Ofício nº 21/2012-GLPSDB)
2. Em 13.03.2012, os Senadores Fernando Collor e Gim Argello são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PTB na Comissão (Of. nº
56/2012-GLPTB)
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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)

(12,13,19,21)

(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

(20)

Clésio Andrade (S/PARTIDO)

1. Blairo Maggi

João Ribeiro

2. Alfredo Nascimento

(7)

PSD PSOL
Kátia Abreu (PSD)

(24,26)

(22)

(25)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

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 e do Bloco de Apoio ao Governo, 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.
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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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
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. 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.
24. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
25. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
26. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).

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
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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
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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 (S/PARTIDO)

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.

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.

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. José Pimentel (PT)

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)

(19)

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

1. Vital do Rêgo (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

(7,18)

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)

(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 (S/PARTIDO)

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)
18. Em 16.02.2012, o Senador Vital do Rêgo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eunício Oliveira (OF. GLPMDB nº 14/2012).
19. Em 06.03.2012, o Senador José Pimentel é designado membro suplente na Comissão, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo (Of.
33/2012-GLDBAG).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: quartas-feiras, às 09:00hs - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652

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 (1,3)

(1)

Instalação: 24/03/2011

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

(6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(4)

1. Maria do Carmo Alves (DEM)

(2)

Notas:
1. Em 31.03.2011, foi lido o Ofício nº 14/2011-PRES/CAS comunicando a eleição do Senador Lindbergh Farias e da Senadora Marisa Serrano para
Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
2. 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 - PRESIDÊNCIA/CAS).
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
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
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.
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 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.
**. Em 23.03.2011, foi lido o OF. nº 11/2011 - PRES/CAS, designando os Senadores Lindbergh Farias e Wellington Dias como membros titulares, e
Rodrigo Rollemberg e Lídice da Mata como suplentes (pelo Bloco de Apoio ao Governo); Waldemir Moka e Casildo Maldaner como titulares, e Ana
Amélia e Eduardo Amorim como suplentes (pelo Bloco Parlamentar da Maioria); Marisa Serrano como titular e Cyro Miranda como suplente (pelo Bloco
Parlamentar Minoria), para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652

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 - PRESIDÊNCIA/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.
**. Em 23.03.2011, foi lido o OF. nº 11/2011 - PRES/CAS, designando os Senadores Humberto Costa e Rodrigo Rollemberg como membros titulares,
e João Durval e Wellington Dias como suplentes (pelo Bloco de Apoio ao Governo); Eduardo Amorim e Waldemir Moka como titulares, e Vital do
Rego e Ana Amélia como suplentes (pelo Bloco Parlamentar da Maioria); Lúcia Vânia como titular e Maria do Carmo Alves como suplente (pelo Bloco
Parlamentar Minoria), para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 11/2009, do Senador Paulo Paim , com o objetivo da Defesa
do Emprego e da Previdência Social.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

Instalação: 29/03/2011

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

1. Vicentinho Alves (PR)

Lídice da Mata (PSB)

2. VAGO

(2)

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

1. VAGO

(5)

Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Sérgio Petecão (PSD)

(4)

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

1. Aécio Neves (PSDB)

Notas:
1. Em 31.03.2011, foi lido Ofício 15/2011 - PRES/CAS comunicando a eleição do Senador Paulo Paim e da Senadora Lídice da Mata para Presidente e
Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
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.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.
*. 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 23.03.2011, foi lido o OF. nº 11/2011 - PRES/CAS, designando os Senadores Paulo Paim e Lídice da Mata como membros titulares, e Vicentinho
Alves e João Pedro como suplentes (pelo Bloco de Apoio ao Governo); Casildo Maldaner e Ricardo Ferraço como titulares, e Eduardo Amorim e Sérgio
Petecão como suplentes (pelo Bloco Parlamentar da Maioria); Paulo Bauer como titular e Aécio Neves como suplente (pelo Bloco Parlamentar Minoria),
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652

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

2.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 4/2012, do Senador Cyro Miranda, com a finalidade de, até o
final da sessão legislativa, examinar as questões pertinentes à remuneração das contas vinculadas ao FGTS,
a sustentabilidade de capitalização desse Fundo, bem como propor o devido aprimoramento na legislação
específica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
RELATORA: Senadora Marta Suplicy (PT-SP) (1)

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

1. Wellington Dias (PT)

Marta Suplicy (PT)

2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

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

1. Waldemir Moka (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Lauro Antonio (PR)

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

1. Paulo Bauer (PSDB)

Notas:
1. Em 07.3.2012, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Cyro Miranda e Paulo Paim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado,
e designou como relatora a Senadora Marta Suplicy (Of. nº 23/2012 - CAS).
*. Em 15.02.2012, foi lido o Of. nº 16/2012-CAS, que designa o Senador Paulo Paim e a Senadora Marta Suplicy como membros titulares e os Senadores
Wellington Dias e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; a Senadora Ana Amélia e o Senador Casildo Maldaner
como membros titulares e os Senadores Waldemir Moka e Lauro Antonio como membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Cyro
Miranda como membro titular e o Senador Paulo Bauer como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652

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)
(9,12)
(25,26)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

5. Lindbergh Farias (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Eduardo Lopes (PRB)

7. Humberto Costa (PT)

(35,36)

(10)

(13)

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

1. Roberto Requião (PMDB)

(2,16)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Eduardo Braga (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

4. Ricardo Ferraço (PMDB)

Renan Calheiros (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)

(21)

(14,17)
(15,17)

5. Lobão Filho (PMDB)

(27)

6. Waldemir Moka (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)
Sérgio Petecão (PSD)

(3,4,17,21,28)

(5,17)

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)

(19)

(11)
(18)

PTB
Armando Monteiro

1. Ciro Nogueira (PP)

Gim Argello

2. Mozarildo Cavalcanti

PR
Magno Malta

(6)
(7)

(30)

1. Clésio Andrade (S/PARTIDO)

(20,22)

PSOL
Randolfe Rodrigues

1. VAGO

(34)

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 Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTB ao PP (Ofícios nº
005/2011-GLDPP e 031/2011-GLPTB).
7. Em 17.02.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Ofício nº 041/2011-GLPTB).
8. Em 17.02.2011, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Ofício nº 011/2011-GLDBAG).
9. Em 17.02.2011, 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. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
16. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
17. Em 31.03.2011, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
18. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
19. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
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)
34. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
35. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
36. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Of. nº 32/2012 - GLDBAG).

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

(29,30,31)

(7,13,28)

(2,22)

3. Luiz Henrique (PMDB)

Ivonete Dantas (PMDB)

(32,34)

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)

(4)

Cássio Cunha Lima (PSDB)

1. Cícero Lucena (PSDB)

(36)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(16,25)

Paulo Bauer (PSDB)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5)

Maria do Carmo Alves (DEM)

4. Clovis Fecury (DEM)

(21)

José Agripino (DEM)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(8)

(9)

PTB
Armando Monteiro

1. Mozarildo Cavalcanti

João Vicente Claudino

2.

PR
Magno Malta
João Ribeiro

(12,27)
(27)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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(1)

(24)

1. Clésio Andrade (S/PARTIDO)
2. Vicentinho Alves

(6)

PSD PSOL
Kátia Abreu (PSD)

(35,38)

(37)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

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 Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão, em substituição à Senadora
Lúcia Vânia (Of. nº 060/11-GLPSDB).
5. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão, em substituição ao Senador
Cícero Lucena (Of. nº 061/11-GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
9. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
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
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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. 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)
32. 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.
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).
34. Em 13.12.2011, a Senadora Ivonete Dantas é designada membro titular do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB nº 330/2011).
35. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
36. Em 13.02.2012, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias (Of. nº 13/2012 - GLPSDB).
37. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
38. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012-GLPSD).

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)
Acir Gurgacz (PDT)

1. Ana Rita (PT)
(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)

(21,22)

2. Lobão Filho (PMDB)

Eunício Oliveira (PMDB)

3. Romero Jucá (PMDB)

Sérgio Souza (PMDB)

4. João Alberto Souza (PMDB)

(7)

(22,23)

Eduardo Braga (PMDB)

5. Ivonete Dantas (PMDB)

Ivo Cassol (PP)

6. Lauro Antonio (PR)

(13,14,24,25)

(18)

(32,34)

(9,30,31,33)

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

1. Cícero Lucena (PSDB)

(8,11)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(20,28,29)

3. Clovis Fecury (DEM)

(28)

PTB
Gim Argello

(1,27)

1. João Vicente Claudino

PR
Vicentinho Alves

(26)

1. Blairo Maggi

PSD PSOL
Randolfe Rodrigues (PSOL)

(2)

(5)

(35)

1. Kátia Abreu (PSD)

(5,6,10,36)

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 10.11.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. 292/2011 - GLPMDB).
24. 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).
25. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
26. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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.
31. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
32. 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.
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. Em 13.12.2011, a Senadora Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB nº 331/2011).
35. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
36. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) (1,3,6,9,14)
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)

Anibal Diniz (PT)

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4,12)

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

(11)

Sérgio Souza (PMDB)

1. Eduardo Braga (PMDB)
(10)

2. Waldemir Moka (PMDB)

(7,11)

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

(2,13)

1. Kátia Abreu (PSD)

PTB
VAGO

(8)

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.
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
(expediente lido na sessão de 27.06.2011).
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. Vago, em 16.11.2011, em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
9. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
10. Em 27.2.2012, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Vital do Rêgo (Of. nº 34/2012/CMA).
11. Em 27.2.2012, o Senador Waldemir Moka é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
12. Em 27.2.2012, o Senador Anibal Diniz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
13. Em 27.2.2012, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
14. Em 12.03.2012, foi lido o Ofício nº 50/2012/CMA comunicando a eleição do Senador Sérgio Souza para Presidente da Subcomissão.
*. 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.
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. Vanessa Grazziotin (PC DO B)

Anibal Diniz (PT)

3. Vicentinho Alves (PR)

(1,5)

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.
5. Em 27.2.2012, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 34/2012/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 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)
Jorge Viana (PT)

(8)

1. VAGO

(8)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Pedro Taques (PDT)

Delcídio do Amaral (PT)

3.

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

(2,3,5,6,9)

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.
8. Em 27.2.2012, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
9. Em 27.2.2012, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 12.4.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Delcídio do Amaral, Ivo Cassol, Valdir Raupp, Flexa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
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 (1,12)
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)
Sérgio Souza (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
(5,7,10,13)

2. Luiz Henrique (PMDB)

(15)

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

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(2,14)

PTB
VAGO

(11)

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. Vago, em 16.11.2011, em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
12. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. nº 125/2011-GLPTB.
13. Em 27.2.2012, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
14. Em 27.2.2012, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão (Of. nº
34/2012/CMA).
15. Em 27.2.2012, o Senador Luiz Henrique é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nº 34/2012/CMA).
*. Em 10.5.2011, foi lido o Ofício nº 47, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando em
05.05.2011 os Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Eduardo Braga, Ivo Cassol, Cícero Lucena e Paulo Davim como membros
titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin, Antonio Carlos Valadares, Jorge Viana, Valdir Raupp, Marisa Serrana e João Vicente Claudino como
membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável - RIO+20.

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)
Eduardo Lopes (PRB)

(14,24)

(15,25,27)

5. João Durval (PDT)

(11,38,40)

6. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Roberto Requião (PMDB)

(2,13,28,29,30)

Ivonete Dantas (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)
Sérgio Petecão (PSD)

2. VAGO

(31,34)

(8,10,26,33)

(39)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

(18,32)

(20)

Paulo Davim (PV)

4. VAGO

(21)

5. VAGO

(13)

6.

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

(7,9,17,36)

1. Cássio Cunha Lima (PSDB)

(5)

(6,23)

2. Cyro Miranda (PSDB)

Demóstenes Torres (DEM)

(19,37)

3. José Agripino (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
Gim Argello

(1)

1.

(12)

2.

PR
Magno Malta

(22)

1. Vicentinho Alves

PSOL
VAGO

(35)

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

*****. 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 Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
12. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
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. 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)
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 Casildo Maldaner é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
João Alberto Souza. (Of. s/n-GLPMDB)
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

34. Em 13.12.2011, a Senadora Ivonete Dantas é designada membro titular do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB nº 324/2011).
35. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
36. Em 08.02.2012, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. 10/12 - GLPSDB).
37. Em 14.02.2012, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Clóvis Fecury (Of. nº 1/2012 - GLDEM).
38. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
39. Em 02.03.2012, vago em virtude de o Senador Eunício Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. nº 22/2012 - GLPMDB).
40. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Of. nº 28/2012 - GLDBAG).

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. VAGO

(1)

(4)

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.
4. Em 02.03.2012, vago em virtude de o Senador Eunício Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. nº 22/2012 - GLPMDB).
*. 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

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: VAGO (1,8)
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)
VAGO

(7)

Marcelo Crivella (PRB)

1. Ana Rita (PT)
(9)

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.
7. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
8. Vago, em 28.12.2011, em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
9. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
*. 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)
Paulo Davim (PV)

(4)

1. VAGO

(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.

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

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)

(6,9,10)

3. Lindbergh Farias (PT)

(4)

4. Eduardo Lopes (PRB)

(18,19)

Cristovam Buarque (PDT)

5. Pedro Taques (PDT)

(17)

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 (S/PARTIDO)

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, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 237/2011
- GLPMDB).
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 e do Of. nº 17/2011-GLPR.
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 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)
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)
17. Em 09.02.2012, o Senador Pedro Taques é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz. (Of. 022/2012 - GLDBAG)
18. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
19. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Of. nº 29/2012 - GLDBAG).

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.

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. Eduardo Lopes (PRB)

(6,7)

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)
6. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
7. Em 09.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Marcelo Crivella (OF. Nº 167/2012-CRE/PRES, lido na sessão de 13.03.2012).
*. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(3)

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. Eduardo Lopes (PRB)

(4,5)

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.
4. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
5. Em 09.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (OF. Nº 167/2012-CRE/PRES, lido na sessão de 13.03.2012).
*. 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. Eduardo Lopes (PRB)

(12,13)

Jorge Viana (PT)

2. VAGO

Delcídio do Amaral (PT)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Vanessa Grazziotin (PC DO B)

(5,9)

(11)

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, foi lido o Ofício nº 29/2011-CREPRES comunicando a eleição do Senador Mozarildo Cavalcanti e da Senadora Ana Amélia para
Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
5. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
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)
11. Vago em 09.02.12 em virtude de o Senador Acir Gurgacz não pertencer mais à CRE (Of. nº 022/2012-GLDBAG e OF. Nº 167/2012-CRE/PRES).
12. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
13. Em 09.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (OF. Nº 167/2012-CRE/PRES, lido na sessão de 13.03.2012).
*. 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

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. Eduardo Lopes (PRB)

Acir Gurgacz (PDT)
João Capiberibe (PSB)

(21,22)

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)

(6,7,13,15)

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

(14)

1. Vicentinho Alves

PSOL
(20)

1.

(20)

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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
15. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
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)
20. Vaga cedida temporariamente ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 20/2012-GSRR).
21. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
22. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Of. nº 30/2012 - 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

8.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 68/2011, do Senador Vicentinho Alves, com a finalidade de,
no prazo de doze meses, realizar ciclo de debates sobre a situação de todos os seguimentos da aviação
nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Vicentinho Alves (PR-TO) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)
RELATOR: Senador Eduardo Braga (PMDB-AM) (3)

(4)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB )
Walter Pinheiro (PT)
Vicentinho Alves (PR)

1. José Pimentel (PT)
(1)

2. Delcídio do Amaral (PT)

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

1. Ivo Cassol (PP)

Eduardo Braga (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

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

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido da República - PR (OF. nº 002/2012-GLDBAG).
2. Em 15.02.2012, foi lido o Of. nº 11/2012-CI, comunicando a eleição do Senador Vicentinho Alves para Presidente da Subcomissão.
3. Em 05.03.2012, foi lido o Of. nº 22/12-CI, comunicando que o Senador Eduardo Braga foi designado Relator.
4. Em 05.03.2012, foi lido o Ofício nº 22/2012-CI comunicando a eleição do Senador Vital do Rêgo para Vice-Presidente da Subcomissão.
*. Em 06.02.2012, foram lidos os Ofícios nºs 115, de 2011, e 1, de 2012, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, designando os Senadores Walter
Pinheiro, Vicentinho Alves, Vital do Rêgo, Eduardo Braga e Flexa Ribeiro como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Delcídio do Amaral,
Ivo Cassol, Valdir Raupp e a Senadora Lúcia Vânia como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil.

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)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lauro Antonio (PR-SE)

(1)
(1,22,23,28)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (11)
Wellington Dias (PT)

(3)

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)

(2)

(15)

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

1. João Alberto Souza (PMDB)
(22,23,24,25)

Vital do Rêgo (PMDB)
VAGO

(14)

2. Lobão Filho (PMDB)

(17)

3. VAGO

(4)

4. VAGO

(30)

Ciro Nogueira (PP)

5. Ivo Cassol (PP)

(9,10,18,19)

Benedito de Lira (PP)

6. Ivonete Dantas (PMDB)

(26,27)

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

(20)

1. Magno Malta

PSD PSOL

(29)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(16)

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 (Ofício nº 001/2011 - PRES/CDR).
2. 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).
3. 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).
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 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.
15. Em 29.09.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF nº 120/2011 - GLDBAG).
16. Em 29.09.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado suplente do PSOL na Comissão (OF nº 481/2011 - GSMB).
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. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
20. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
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. 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.
24. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
25. 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)
26. 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.
27. Em 13.12.2011, a Senadora Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB nº 326/2011).
28. Em 14.12.2011, foi lido o Ofício nº 342/2011-PRES/CDR comunicando a eleição do Senador Lauro Antônio, no dia 13.12.2011, para Vice-Presidente
da Comissão.
29. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
30. Em 02.03.2012, vago em virtude de o Senador Eunício Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. nº 22/2012 - GLPMDB).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: terças-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 Lauro Antonio (PR-SE)

(6,7)

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 )
Lauro Antonio (PR)

(4,5)

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, foi lido o Ofício nº 01/2011-CDR comunicando a eleição dos Senadores Wellington Dias e Eduardo Amorim para Presidente e
Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
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.
5. Em 21.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, licenciado (OF. Nº 377/2011-PRES/CDR).
6. 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 1.459/11, aprovados na sessão de 30.11.2011, e foi substituído na Subcomissão pelo Senador Lauro Antonio, em 21.12.2011 (OF. Nº
377/2011-PRES/CDR).
7. Em 14.02.2012, foi lido o Ofício nº 11/2012-CDR comunicando a eleição do Senador Lauro Antônio para Vice-Presidente da Subcomissão.

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 (Ofício nº 041/2011-CDR/PRES).
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 Subcomissão (OF.
Nº 339/2011-PRES/CDR).

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) (1,5,6)
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)

(2,7)

1. José Pimentel (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2.

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

1. VAGO

(9)

VAGO

2. VAGO

(10)

(8)

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

(4,11)

1. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Em 06.07.2011, foi lido Ofício comunicando a eleição da senadora Lídice da Mata e do senador Ataídes Oliveira para Presidente e Vice-Presidente da
Subcomissão, respectivamente (Ofício nº 099/2011-PRES/CDR).
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. 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.
5. 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.
6. Em 20.09.2011, foi lido o Ofício nº 221/2011-PRESCDR comunicando a eleição do Senador Zeze Perrella para vice-presidente da Subcomissão.
7. 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).
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.
10. Em 02.03.2012, vago em virtude de o Senador Eunício Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. nº 22/2012 - GLPMDB).
11. Em 06.03.2012, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão(Of. nº
049/2012-PRES/CDR).
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

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

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

(2)

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

1. Angela Portela (PT)

Antonio Russo (PR)

(8,11,23,24)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Zeze Perrella (PDT)

(12,17)

3. Walter Pinheiro (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

4. João Durval (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

(5)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Ivonete Dantas (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)

2. Roberto Requião (PMDB)

Lauro Antonio (PR)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(26,27,28)

Ana Amélia (PP)
Ivo Cassol (PP)

(29,30)

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)

(3,10,15)

Jayme Campos (DEM)

3. Clovis Fecury (DEM)

(7,19)

PTB
Sérgio Souza (PMDB)

(1,9)

1. Mozarildo Cavalcanti

PR
Clésio Andrade (S/PARTIDO)

(25)

(22)

1. Blairo Maggi

PSD PSOL
Sérgio Petecão (PSD)

(32)

(6)

(25)

(33)

1. Kátia Abreu (PSD)

(31)

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, Blairo 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, os Senadores Clésio Andrade e Blairo Maggi são designados membros titular e suplente, respectivamente, 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.
30. Em 13.12.2011, a Senadora Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (PMDB/PP/PV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB nº 329/2011).
31. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012-GLPSD).
32. Em 16.02.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro titular do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012-GLPSD).
33. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: quintas-feiras, às 08:30hs Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
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
Fax: 3303 1017
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
Fax: 3303 1017
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)

(12,14)

4. Lídice da Mata (PSB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

5. Eduardo Lopes (PRB)

(1,23,24)

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

(17)

1. João Ribeiro

(4,18)

PSD PSOL
(6)

(18)

(22)

1. Sérgio Petecão (PSD)

(20,21)

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 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 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 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.
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).
20. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
21. Em 16.02.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).
22. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nº 6/2012-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
23. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).
24. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Of. nº 31/2012 - GLDBAG).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 09:00hs 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.

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

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

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:

(6)

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

MEMBROS
PMDB
Ivonete Dantas (RN)

(10)

PT
Ana Rita (ES)

(8)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(3)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(5)

PR
Clésio Andrade (S/PARTIDO-MG)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(1)

PDT
PSB
Lídice da Mata (BA)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(2)

PSOL
VAGO

(4,11)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

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

(12)

(9)

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

Eduardo Amorim (SE)

(7)

PPS
PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

PV
Paulo Davim (RN)
Atualização: 02/03/2012
Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. Indicada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.nº 003/2011-GLPCdoB, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
3. Indicado para ocupar a vaga do PTB, conforme Of.nº 038/2011-GLPTB, 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. Indicada para ocupar a vaga do DEM, conforme Of.nº 008/2011-GLDEM, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
6. Eleita na 1ª reunião do Conselho, realizada em 24.02.2011.
7. 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.
8. Indicada para ocupar a vaga do PT,conforme Of. nº 063/2011-GLDPT, de 13.12.2011, lido na sessão da mesma data.
9. Indicado para ocupar a vaga do PR, conforme Of. Leg. nº 020/2011-GLPR, de 13.12.2011, lido na sessão da mesma data.
10. Indicada para ocupar a vaga do PMDB, conforme OF.GLPMDB nº 323, de 13.12.2011, lido na sessão da mesma data.
11. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
12. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).

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 (S/PARTIDO-MG)

PP
Ivo Cassol (RO)

(16)

PDT
Acir Gurgacz (RO)

(18)

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

(12)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

(4)

PSOL
VAGO

(14,15)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1,19)

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)

(11)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(2)

PV
Paulo Davim (RN)

(5)

Atualização: 02/03/2012
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.
18. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do Of. nº 023/2012-GSAGUR, de 29/02/2012, lido na Sessão do Senado Federal de 01/03/2012.
19. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).

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
VAGO

(16,18)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1,19)

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: 28/12/2011
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.
18. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
19. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).

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)

(7)

PT
Jorge Viana (AC)

(9)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

(11)

PTB
Gim Argello (DF)

(10)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

(8)

PR
Clésio Andrade (S/PARTIDO-MG)

PP
Ciro Nogueira (PI)

(5)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(15)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM)

(4)

PSOL
PRB
Marcelo Crivella (RJ)

(1,17)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(2,16)

(12)

PMN
Sérgio Petecão (PSD-AC)

(6)

PV
Paulo Davim (RN)

(3)

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 PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, 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. 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.
5. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.
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.
17. Em 02.03.2012, lido ofício do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nº 34/2012-GSMC).

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
Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia

Instalação: 31.08.2011

Deputados
Titulares
Benedita da Silva
Dr. Rosinha
Emiliano José
Jilmar Tatto
Paulo Pimenta
Íris de Araújo
Marçal Filho
9

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 1º.3.2012)

________________________
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.
9- Em 30-1-2012, vago em razão do falecimento do Deputado Moacir Micheletto (PMDB/PR), nos termos do art. 238, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.

Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes
PT
Dr. Rosinha (PT/PR)
1. Dalva Figueiredo (PT/AP)
Marina Santanna (PT/GO)
2. Luci Choinacki (PT/SC)
PMDB
Teresa Surita (PMDB/RR)
1. Elcione Barbalho (PMDB/PA)
Jô Moraes (PCdoB/MG) 1
2. Fátima Pelaes (PMDB/AP)
PSDB
Eduardo Azeredo (PSDB/MG)
1. Bruna Furlan (PSDB/SP) 8
PP
Rebecca Garcia (PP/AM)
1. Aline Corrêa (PP/SP)
DEM
Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) 1. Rosinha Da Adefal (PTdoB/AL) 5
PR
Gorete Pereira (PR/CE)
1. Neilton Mulim (PR/RJ) 2 e 4
PSB
Keiko Ota (PSB/SP) 7
1 Sandra Rosado (PSB/RN) 7
PDT
Sueli Vidigal (PDT/ES)
1. Flávia Morais (PDT/GO)
Bloco PV, PPS
Carmen Zanotto (PPS/SC)
1. Rosane Ferreira (PV/PR) 6
PTB
Celia Rocha (PTB/AL)
1. Marinha Raupp (PMDB/RO) 3
________________
Notas:
1- Vaga cedida pelo PMDB.
2- Vaga cedida pelo PR.
3- Vaga cedida pelo PTB.
4- Designado o Deputado Neilton Mulim, em 15-12-2011 (Sessão do Senado Federal), em substituição à Deputada Liliam Sá, conforme Ofício nº
503/2011, da Liderança do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL, da Câmara dos Deputados.
5- Designada a Deputada Rosinha Da Adefal (PTdoB/AL), em 9-2-2012 (Sessão do Senado Federal), em vaga pertencente ao Democratas na Câmara
dos Deputados, conforme Ofício nº 3/2012, da Liderança do Democratas.
6- Designada a Deputada Rosane Ferreira, em 15-2-2012 (Sessão do Senado Federal), em substituição ao Deputado Arnaldo Jordy, conforme Ofício nº
18/2012, da Liderança do Bloco Parlamentar PV/PPS, da Câmara dos Deputados.
7- Designadas, em 15-2-2012 (Sessão do Senado Federal), a Deputada Keiko Ota, como membro titular, em substituição à Deputada Sandra Rosado, e a
Deputada Sandra Rosado, como membro suplente, em substituição à Deputada Keiko Ota, conforme Ofício nº 4/2012, da Liderança do PSB, da Câmara
dos Deputados.
8- Designada a Deputada Bruna Fulan, como membro suplente, em 5-3-2012 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 71/2012, da Liderança do
PSDB na Câmara dos Deputados.

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
1
Presidente: Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)
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: 14-12-2011
- Instalação da Comissão: 8-2-2012
- Prazo final da Comissão: 19-8-2012

Presidente: Deputada Jô Moraes
Vice-Presidente: Deputada Keiko Ota
Relatora: Senadora Ana Rita

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
1. Humberto Costa (PT/PE)
Ana Rita (PT/ES)
Marta Suplicy (PT/SP)
2. Wellington Dias (PT/PI)
Lídice da Mata (PSB/BA)
3. Pedro Taques (PDT/MT)
Angela Portela (PT/RR)
4. 6
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSC / PMN / PV)
1.
Ivonete Dantas (PMDB/RN) 2
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 3 e 4
2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM)
Lúcia Vânia (PSDB/GO)
1.
Maria do Carmo Alves (DEM/SE)
2. José Agripino (DEM/RN)
PTB
1. Gim Argelo (PTB/DF)7
Armando Monteiro (PTB/PE)
PSOL 1
5
1.
________________________
Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nº 2/2000-CN.
2- Designada a Senadora Ivonete Dantas, em 15-12-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 3/2011, da Liderança do Bloco
Parlamentar da Maioria.
3- Cedida uma vaga de membro titular ao Bloco de Apoio ao Governo, em 15-12-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 2/2011, da
Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria.
4- Designada a Senadora Vanessa Grazziotin, em 21-12-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 149/2011, da Liderança do Bloco
Parlamentar de Apoio ao Governo.
5- Em 28-12-2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
6- Em 2-3-2012 (Sessão do Senado Federal), foi lido o Ofício nº 034/2012-GSMC, do Senador Marcelo Crivella, comunicando seu afastamento do
mandato, para exercer o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado
Federal.
7- Designado o Senador Gim Argelo, em 13-3-2012 (Sessão do Senado Federal), em substituição ao Senador João Vicente Claudino, conforme Ofício
nº 050/2012/GLPTB, da Liderança do PTB, no Senado Federal.
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