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Ata da 13ª Sessão, Não Deliberativa 
em 23 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka, da Sra. Ana Amélia, 
dos Srs Pedro Taques e José Agripino

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 17 horas e 16 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Declaro aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Se-
nado que serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 24, DE 2012

Altera o art. 228 da Lei n. 7.565, de 19 
de dezembro de 1986 – Código Brasileiro 
de Aeronáutica – para inserir a hipótese de 
restituição de quantia paga de bilhete aéreo 
em caso de cancelamento ou remarcação 
da data da viagem pelo passageiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 228 da Lei nº 7.565, de 19 de dezem-

bro de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 228. O bilhete de passagem do trans-
porte aéreo regular terá a validade de 1 (um) 
ano, a partir da data de sua emissão.

§ 1º. O passageiro que, por qualquer 
motivo, não utilizar o bilhete de passagem terá 
direito, independentemente do tipo de tarifa, à 
restituição da quantia efetivamente paga, des-
contada uma taxa de serviço correspondente 
a, no máximo, 10% (dez por cento) desse valor.

§ 2º. O disposto no parágrafo primeiro 
aplica-se igualmente ao caso de remarcação 
de voo.” NR

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) fixa 
em um ano a validade das passagens aéreas. Depre-

ende-se daí, que é facultado ao passageiro cancelar 
ou alterar a data de sua viagem, conforme sua con-
veniência. Em muitos casos, no entanto, as empresas 
aéreas cobram multas abusivas pela remarcação ou 
reembolso.

Na esfera infralegal, o tema foi regulamentado 
pela Portaria nº 676/GC-5, de 13 de novembro de 
2000, do Comando da Aeronáutica, que “aprova as 
Condições Gerais de Transporte”. A Portaria limita o 
desconto em caso de reembolso a 10% do valor pago, 
mas excepciona os bilhetes adquiridos em tarifa pro-
mocional, que constituem a imensa maioria das pas-
sagens efetivamente vendidas no País.

O projeto ora proposto visa trazer para o CBA 
a limitação do desconto a 10% do valor de aquisição 
da passagem em caso de reembolso ou remarcação, 
a pedido do passageiro, independentemente do tipo 
de tarifa paga.

Trata-se de iniciativa que visa melhorar a qua-
lidade do serviço prestado pelas companhias aére-
as coibindo-se eventuais abusos que, infelizmente, 
ainda ocorrem. Peço, portanto, o apoio dos colegas 
parlamentares para que a proposição possa ter uma 
rápida tramitação no Congresso Nacional. – Senado-
ra Ana Amélia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe sobre o Código Brasileiro de 
Aeronáutica.

CAPÍTULO II 
Do Contrato de Transporte de Passageiro

SEÇÃO I 
Do Bilhete de Passagem

 Art. 227. No transporte de pessoas, o transporta-
dor é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual 
ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar 
e a data da emissão, os pontos de partida e destino, 
assim como o nome dos transportadores.
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 Art. 228. O bilhete de passagem terá a validade 
de 1 (um) ano, a partir da data de sua emissão.

 Art. 229. O passageiro tem direito ao reembolso 
do valor já pago do bilhete se o transportador vier a 
cancelar a viagem.

 Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais 
de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 
embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço 
equivalente para o mesmo destino, se houver, ou res-
tituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor 
do bilhete de passagem.

 Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção 
ou atraso em aeroporto de escala por período supe-
rior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 
passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 
passagem ou pela imediata devolução do preço.

 Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes 
da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transpor-
te de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, 
correrão por conta do transportador contratual, sem 
prejuízo da responsabilidade civil.

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 25, DE 2012

Altera o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, que regulamenta o 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providên-
cias, para limitar em 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato 
tanto os acréscimos quanto as supressões 
em todas obras, serviços ou compras.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65.  ................................................
 ..............................................................
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acrésci-
mos ou supressões que se fizerem nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Pode-se afirmar, sem risco de errar, que o per-
missivo existente na atual redação do § 1º do art. 65 

da Lei de Licitações e Contratos Administrativos tem 
sido usado de forma irresponsável. Normalmente, em 
prejuízo da Administração, do melhor interesse público 
e dos cofres públicos.

Como um mantra que se repete indefinidamente, 
é praticamente certo que um contrato de reforma de 
edifício ou de equipamento será acrescido em 50% 
do seu valor inicial.

Isso não se coaduna com os melhores princípios 
da administração, especialmente com o do planejamen-
to. Não há o que justifique tamanha abertura, para ser 
usada sem medida e irresponsavelmente.

Este Projeto de Lei pretende inibir essa prática, 
mas é claro que não se poderia imaginar inexistir mar-
gem de manobra para imprevistos surgidos ao longo da 
execução contratual, que possam demandar redução 
ou aumento do seu valor original. Todavia, julgamos 
ser necessário estabelecer isonomia nas modificações 
tanto num sentido quanto no outro. Dessa forma, a 
alteração no texto do dispositivo da Lei nº 8.666, de 
1993, limita no patamar único de 25% do valor inicial 
atualizado do contrato os acréscimos e as supressões 
em todas obras, serviços ou compras, sem exceção.

Considerando a relevância da matéria e seu cunho 
moralizador, contamos com o apoio dos ilustres Se-
nadores para a aprovação deste Projeto de Lei. – Se-
nadora Ana Amélia

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

Seção III 
Da Alteração dos Contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei pode-
rão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor 
contratual em decorrência de acréscimo ou diminui-
ção quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por esta Lei;

II – por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garan-

tia de execução;
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b) quando necessária a modificação do regime 
de execução da obra ou serviço, bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da forma 
de pagamento, por imposição de circunstâncias su-
pervenientes, mantido o valor inicial atualizado, ve-
dada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 
contraprestação de fornecimento de bens ou execução 
de obra ou serviço; 

d) (VETADO).
d) para restabelecer a relação que as partes pac-

tuaram inicialmente entre os encargos do contratado 
e a retribuição da administração para a justa remune-
ração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevi-
síveis, ou previsíveis porém de conseqüências incal-
culáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso for-
tuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de 
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2o Nenhum acréscimo ou supressão poderá 
exceder os limites estabelecidos no parágrafo ante-
rior, salvo: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

I – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
II – as supressões resultantes de acordo celebra-

do entre os contratantes. (Incluído pela Lei nº 9.648, 
de 1998)

§ 3o Se no contrato não houverem sido contem-
plados preços unitários para obras ou serviços, esses 
serão fixados mediante acordo entre as partes, res-
peitados os limites estabelecidos no § 1o deste artigo.

§ 4o No caso de supressão de obras, bens ou 
serviços, se o contratado já houver adquirido os mate-
riais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser 
pagos pela Administração pelos custos de aquisição 
regularmente comprovados e monetariamente corri-
gidos, podendo caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados.

§ 5o Quaisquer tributos ou encargos legais cria-
dos, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data 

da apresentação da proposta, de comprovada reper-
cussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato 
que aumente os encargos do contratado, a Administra-
ção deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.

§ 7o (VETADO)
§ 8o A variação do valor contratual para fazer face 

ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as 
atualizações, compensações ou penalizações finan-
ceiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamen-
tárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, 
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser 
registrados por simples apostila, dispensando a cele-
bração de aditamento. 

(Às Comissões de Serviço de Infraestru-
tura; e de Constituição, Justiça e Cidadania)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 26, DE 2012

Acrescenta os arts. 114-A 258-C à Lei 
n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente –, para prever o 
prazo prescricional das medidas socioedu-
cativas e das multas aplicadas em razão de 
cometimento de infrações administrativas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente – passa a vigorar 
acrescida dos seguintes arts. 114-A e 258-C:

“Art. 114-A. A prescrição dos atos infra-
cionais regula-se pelas disposições do Código 
Penal, não se aplicando, entretanto, o benefício 
de seu art. 115.

Parágrafo único. A prescrição, no caso de 
internação, levará em conta o período máximo 
de duração dessa medida socioeducativa.”

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

“Art. 258-C. As multas aplicadas em razão 
do cometimento das infrações administrativas 
previstas neste Capítulo se sujeitam à prescri-
ção quinquenal.” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A prescrição, como cediço, é um instituto funda-
mental no Estado Democrático de Direito, onde nenhum 
direito é absoluto.
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No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
entretanto, em que pese o legislador tenha positiva-
do matérias de caráter criminal, civil e administrativo, 
não foi previsto como seria regulada a prescrição, em 
especial das medidas punitivas.

Penso que essa omissão, por possibilitar o sur-
gimento de entendimentos díspares e contraditórios, 
não pode perpetuar.

Nesse sentido, o presente Projeto de Lei tem a 
finalidade de suprimir a omissão apontada e garantir 
maior segurança jurídica na aplicação do instituto da 
prescrição das matérias previstas na Lei n. 8.069/90.

Quanto às medidas socioeducativas, a opção 
apontada retrata, em parte, a Súmula nº 338 do Supe-
rior Tribunal de Justiça, na medida em que determina 
a aplicação das regras de Direito Penal na aplicação 
da prescrição.

O ponto inovador diz respeito à ressalva quanto 
ao benefício do art. 115 do Código Penal (CP), o qual 
penso não ser aplicável às sanções dos atos infracio-
nais previstos no ECA. O mencionado dispositivo reduz 
pela metade do prazo prescricional quando o agente 
for, ao tempo da ação ou omissão, menor de 21 anos 
ou, na data da sentença, maior de 70 anos.

Tratando-se de ato infracional, e não de crime, o 
agente necessariamente é menor na data da ação ou 
omissão, de modo que a aplicação do art. 115 do CP 
faria da exceção uma regra.

A regra, portanto, deve ser sempre o transcurso 
integral do hiato prescricional, inclusive no que respeita 
às medidas socioeducativas.

Quanto às multas aplicadas como sanções às 
infrações administrativas, a opção legislativa pro-
posta positivará uma decisão também mantida pelo 
STJ (REsp 850227 / RN, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 27/11/2007) que as considera de natureza ad-
ministrativa, tendo, por isso, prazo prescricional de 
cinco anos.

Note-se que as infrações administrativas previs-
tas no Estatuto não são fato típico e antijurídico para 
se revestir de natureza criminal, nem se referem a di-
reito privado para envolver natureza civil. Na verdade 
são condutas positivadas de direito público que ape-
sar de não configurarem crimes, relacionam-se com 
fatos contrários às garantias previstas na própria Lei.

Assim, a presente proposição garantirá uma uni-
formidade na interpretação dos órgãos jurisdicionais, 
extinguindo contradições e exegeses benevolentes.

Desse modo, considerando a obrigação do Con-
gresso Nacional com a devida clareza e objetividade 
do texto legal, submeto este projeto à apreciação dos 
ilustres Pares. – Senador Pedro Taques.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

CAPÍTULO IV 
Das Medidas Sócio-Educativas

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente 
as seguintes medidas:

I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em 

conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias 
e a gravidade da infração.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, 
será admitida a prestação de trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou 
deficiência mental receberão tratamento individual e 
especializado, em local adequado às suas condições.

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos 
arts. 99 e 100.

Art. 114. A imposição das medidas previstas nos 
incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de 
provas suficientes da autoria e da materialidade da 
infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos ter-
mos do art. 127.

Parágrafo único. A advertência poderá ser apli-
cada sempre que houver prova da materialidade e in-
dícios suficientes da autoria.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimen-
to ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei 
sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais 
de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo: 

Pena – multa de três a vinte salários de referên-
cia; em caso de reincidência, a autoridade judiciária 
poderá determinar o fechamento do estabelecimento 
por até quinze dias.

Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de 
providenciar a instalação e operacionalização dos ca-
dastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 des-
ta Lei: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a 
autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de 
crianças e de adolescentes em condições de serem 
adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e 
de crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar. (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência

Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigen-
te de estabelecimento de atenção à saúde de gestan-
te de efetuar imediato encaminhamento à autoridade 
judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe 
ou gestante interessada em entregar seu filho para 
adoção: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

Pena – multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 
3.000,00 (três mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.010, 
de 2009) Vigência

Parágrafo único. Incorre na mesma pena o fun-
cionário de programa oficial ou comunitário destinado 
à garantia do direito à convivência familiar que deixa 
de efetuar a comunicação referida no caput deste ar-
tigo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os projetos que acabam de ser lidos se-
rão publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu o Ofício nº 09/PRESI-APO, de 2012, 
na origem, encaminhando ao Congresso Nacional o 
Relatório de Atividades desenvolvidas pela Autorida-
de Pública Olímpica (APO), no 2° semestre de 2011.

O expediente foi autuado da seguinte forma:

– Ofício n° 16/2012-CN, que vai à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
e será publicado no Diário do Senado Federal 
de 24 de fevereiro do corrente.

– Ofício “S” nº 3, de 2012, que vai à Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte (CE) e à Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fis-
calização e Controle (CMA).

É o seguinte o Ofício nº 16/2012-CN:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução 

nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calen-

dário de tramitação do Ofício nº 16, de 2012-CN:

Leitura: 23-2-2012

Até 28/2
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;
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Até 14/3
prazo para apresentação de relatório;
Até 21/3
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e
Até 28/3
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência recebeu do Presidente 
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, o Ofício nº 17, de 2012-CN (nº 052/2012-BN-
DES GP, na origem), que encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, 
de 16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimes-
tral do BNDES referente ao quarto trimestre de 2011.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006 – CN, fica estabelecido o seguinte ca-
lendário para tramitação da matéria: 

Leitura: 23-2-2012

Até 28/2
prazo para publicação e distribuição dos relató-

rios da matéria;
Até 14/3
prazo para apresentação de relatório;
Até 21/3
prazo para apresentação de emendas; e
Até 28/3
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 24 de fevereiro do corrente.

O expediente vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguin-
tes Avisos de Ministros de Estado:

– Nº 22, de 22 de fevereiro de 2012, do Ministro de 
Estado dos Transportes, em resposta ao Reque-

rimento nº 970, de 2011, de informações, do Se-
nador Vital do Rêgo;

– Nº 89, de 17 de fevereiro de 2012, do Ministro de 
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento 
nº 1.199, de 2011, de informações, do Senador 
Vital do Rêgo;

– Nº 90, de 17 de fevereiro de 2012, do Ministro de 
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento 
nº 1.351, de 2011, de informações, da Senadora 
Vanessa Grazziotin;

– Nº 91, de 17 de fevereiro de 2012, do Ministro de 
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento 
nº 1.467, de 2011, de informações, do Senador 
Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia, 

aos Requerentes. 
Os Requerimentos vão ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência recebeu da Excelentís-
sima Senhora Presidente da República, nos termos do 
§ 5º do art. 67 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 
2011, a Mensagem nº 13, de 2012-CN (nº 56/2012, 
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o 
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Pri-
márias de 2012.

É a seguinte a Mensagem:
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(Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 24 03675 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB 
– MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, 
de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário 
para tramitação da matéria:

Leitura: 23-2-2012

Até 28/2
prazo para publicação e distribuição dos avulsos 

da matéria;
Até 14/3
prazo para apresentação de relatório;
Até 21/3
prazo para apresentação de emendas ao rela-

tório; e
Até 28/3
prazo para apresentação, publicação, distribuição 

e votação do relatório e encaminhamento do parecer 
da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 24 de fevereiro do corrente.

A mensagem vai à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Como oradora inscrita, Senadora Va-
nessa Grazziotin. V. Exª tem o prazo regimental de 
vinte minutos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Moka.

Quero cumprimentar as Senadoras, os Srs. Se-
nadores, companheiros e companheiras, e dizer, Sr. 
Presidente, que venho à tribuna, hoje, para tratar de 
um assunto muito caro não só ao meu querido Estado 
do Amazonas, mas ao Brasil como um todo.

Quero iniciar esta minha breve intervenção neste 
plenário, Sr. Presidente, destacando uma matéria que 
foi publicada no jornal O Estado de S. Paulo no último 
dia 16, quase que nas vésperas do Carnaval, cujo título 
é: “Para SP, Amazonas quer ter monopólio de tablets”. 

A matéria toda é baseada numa entrevista con-
cedida ao jornal O Estado de S. Paulo pelo Secretário 
de Fazenda do Estado de São Paulo, Sr. Andrea Ca-
labi, que teria afirmado ao jornalista Marcelo Rehder 
que, na opinião dele, o Secretário Andrea Calabi – e 
foram estas exatamente, segundo o jornalista, as pa-
lavras utilizadas pelo Secretário de Fazenda de São 
Paulo, Andrea Calabi –, causou indignação o fato de 
o Governo do Estado do Amazonas ter contestado, no 
Supremo Tribunal Federal, normas relativas ao Estado 
de São Paulo, à legislação paulista, que concediam ou 
que concedem incentivos fiscais à produção de tablets 
no território daquele Estado.

Diz o seguinte o Sr. Andrea Calabi:

“O que o Governo do Amazonas fez foi 
uma defesa de sua ‘indústria de transforma-
ção’, porque muitas vezes é mera maquiagem 
com o intuito de criar obstáculos a que novas 
empresas se instalem em território paulista”.

Ora, Sr. Presidente, ele tem todo o direito – aliás, 
até o dever –, pela função que ocupa, importante, jun-
to ao Governo do Estado de São Paulo, de defender 
aquela Unidade da Federação e, principalmente, de de-
fender a sua economia. Entretanto, ele não tem direito 
nenhum de atacar, principalmente de forma leviana, 
Srs. Senadores, como atacou o Estado do Amazonas.

Quando se diz indignado pela atitude do Gover-
no do Estado do Amazonas, ele vai muito além. Fala 
da sua indignação e acusa, Senadora Ana Amelia, o 
Estado do Amazonas de promover maquiagem e não 
uma efetiva produção.

Eu acho que ele, como agente público, deveria 
ter mais equilíbrio nas suas intervenções, nas suas 
palavras e na sua postura, porque ele não pode, de 
forma descabida, irresponsável, atacar algo que ele 
sequer conhece; ou, se conhece, sabe que não há 
maquiagem na indústria da Zona Franca de Manaus.

Eu aqui faço um desafio ao secretário Calabi. Ele 
pode marcar a data da sua ida ao Estado do Amazonas 
que nós o receberemos com muita cordialidade, com 
a educação e o respeito que ele não teve para com 
o meu Estado, o Estado do Amazonas, e para com 
a Zona Franca de Manaus, mesmo porque todas as 
empresas que produzem bens de informática no Brasil 
são detentoras de incentivos fiscais oriundos de uma 
legislação federal. Todas elas, independentemente das 
legislações estaduais. Todas as Unidades da Federação 
estão sujeitas corresponder a um Processo Produtivo 
Básico, a um PPB, estabelecido na legislação e em 
toda a sua regulamentação.

Portanto, o processo de fabricação utilizado e 
desenvolvido no Estado do Amazonas é exatamente 
o mesmo daquele praticado no Estado de São Paulo, 
no Estado do Rio Grande do Sul, no Estado do Paraná, 
no Estado da Bahia ou em qualquer Estado. 

Há uma diferença, penso eu, significativa e muito 
importante favorável ao meu Estado. No Amazonas, em 
decorrência de termos lá a Zona Franca de Manaus, 
a fiscalização sobre o processo produtivo, sobre o 
desenvolvimento da produção – eu não tenho dúvida 
de dizer isto da tribuna. O processo de fiscalização a 
que as empresas estão sujeitas, aquelas que estão 
instaladas no Estado do Amazonas é muito maior do 
que a fiscalização recebida em outros Estados. Agora, 
nem por isso eu me sinto no direito de chegar nesta 
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tribuna ou em qualquer lugar, dar qualquer entrevista 
para dizer que em São Paulo ocorre maquiagem de 
produtos. Jamais faria isso, como penso jamais deve-
ria ter feito isso o Secretário de Fazenda do Estado de 
São Paulo, Sr. Andrea Callabi. 

Mas acredito ainda no bom senso desse cidadão. 
Espero que ele venha a se retratar, dizer que não é 
exatamente isso que ele quis dizer.

Nesse sentido, Sr. Presidente, quero destacar e 
pedir a V. Exª que inclua nos Anais da Casa um artigo 
publicado no dia 21 de fevereiro, de dois dias atrás, 
assinado pelo Presidente da Federação das Indústrias 
do Amazonas – FIAM, Dr. Antonio Silva, em que ele 
diz que, naquele período, todos nós poderíamos nos 
maquiar, ou nos maquilar todos, em decorrência do 
Carnaval, e que esta é uma prática comum a muitas 
pessoas em todo o Brasil, a prática da maquiagem. 
Entretanto, quando o assunto é produção industrial na 
Zona Franca da Manaus, lá, todos os gestores, princi-
palmente os gestores públicos não permitem esse tipo 
de prática. E reputa essas afirmações levianas, essas 
afirmações inverídicas prestadas pelo Secretário de 
Fazenda do Estado de São Paulo como uma reação 
rancorosa e descabida em decorrência do parecer da 
Procuradoria Geral da República favorável ao Governo 
do Estado do Amazonas em relação à Adin. 

Sr. Presidente, no dia 28 de julho de 2011, o Go-
vernador do Amazonas protocolou uma Adin, ação di-
reta de inconstitucionalidade, contra normas legais, ou 
seja, contra parte da legislação do Governo do Estado 
de São Paulo, que concedem benefícios tributários às 
empresas que fabricam tablets naquele território.

Essa foi uma iniciativa legítima do Governo do 
Estado do Amazonas. Portanto, não deveria causar 
nenhuma indignação ao Secretário e tampouco ao 
Governo do Estado de São Paulo. Não deveria causar 
qualquer indignação porque o ajuizamento de ações 
diretas de inconstitucionalidade é algo que cabe a qual-
quer partido político, a qualquer Governador de Estado.

Penso que quando o Governador do Estado do 
Amazonas protocolou, ajuizou, a ação direta de incons-
titucionalidade contra os benefícios ilegais – esses, 
sim, ilegais – concedidos pelo Estado de São Paulo, 
o Governo do Amazonas não está agindo apenas na 
defesa do seu próprio Estado, na defesa do Pólo In-
dustrial de Manaus, mas está defendendo todas as 
Unidades da Federação.

Quero lembrar aqui que no dia 1º de junho de 2011 
foi o próprio Supremo Tribunal Federal que julgou, de 
uma única vez, Senadora Ana Amélia, quatorze ações 
diretas de inconstitucionalidade que contestavam os 
benefícios fiscais e julgou todas as ações procedentes, 
decretando a ilegalidade, a inconstitucionalidade de leis 

de diversas Unidades da Federação, entre elas: leis 
do Estado do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, 
de São Paulo, do Paraná, do Espírito Santo, do Pará 
e Distrito Federal, ou seja, naquele período – junho 
do ano passado – todos os meios de comunicação – 
rádios, televisões jornais, revistas, todos – publicaram 
aquela decisão do Supremo com muito destaque. No 
geral, Senador Moka, todas as manchetes das matérias 
da época, junho de 2011, diziam: ”Supremo condena 
guerra fiscal entre os Estados”. 

Mas, feito isso, não se passou nem mês para que 
novamente Governos dos Estados voltassem a editar 
lei ou adaptar suas leis, as regras gerais, ampliando 
ou concedendo novos benefícios fiscais.

Em decorrência disso, Sr. Presidente, Srªs e Sr. 
Senadores, foi que o Governador do Estado do Ama-
zonas decidiu, acertadamente – na minha opinião – in-
gressar com uma ação direta de inconstitucionalidade 
contra o Governo do Estado de São Paulo.

Logo após essa decisão do Supremo foi, repito, 
em junho, que o Governo promoveu mudanças na sua 
legislação infraconstitucional, na regulamentação de 
sua legislação, para ampliar os benefícios concedidos 
principalmente no que diz respeito aos tablets. 

No dia 28 de julho, o Governador do Amazo-
nas, Governador Omar Aziz, esteve aqui, junto com o 
Procurador-Geral do Estado, e protocolou uma ação 
direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tri-
bunal Federal. De acordo com a página do Supremo 
na Internet, isso foi processado no dia 29 de julho do 
ano de 2011. E aí vem o Secretário da Fazenda do 
Estado de São Paulo dando essas informações e ata-
cando de forma leviana a Zona Franca de Manaus. E 
isso, como disse o próprio Presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Amazonas, Dr. Antônio 
Silva, fez com que o Governo de São Paulo reagisse 
talvez não da melhor forma, mas de uma forma muito 
acalorada e muito desproporcional em relação à forma 
como deveria agir. 

Eu me refiro aqui ao fato de que, recentemente, 
foi publicado no Diário Oficial o parecer proferido e pro-
tocolado pelo Ministério Público Federal em relação à 
Adin nº 4.635, do Governo do Estado do Amazonas. 
Esse parecer apresentado pelo Ministério Público Fe-
deral é extremamente positivo porque reconhece a 
razão do lado do Estado do Amazonas. 

Sr. Presidente, faço questão de ler, desta tribuna, 
alguns trechos da peça do Ministério Público Federal, 
com a qual tenho plena concordância, e não tenho 
dúvida nenhuma, pela sua clareza, pela sua justeza 
e por decisões anteriores já adotadas pelo Supremo 
Tribunal Federal, que o Amazonas sairá vencedor 
nesse episódio. 
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E eu aqui, antes de ler alguns trechos, quero 
lembrar que tem sido, infelizmente, comum a prática 
do governo do maior Estado da nossa Federação – o 
maior do ponto de vista da economia, porque, do ponto 
de vista da extensão territorial, é o Estado do Amazo-
nas o maior de todos –, o Governo do Estado de São 
Paulo, de adotar, com muita frequência, medidas que 
prejudicam várias unidades da Federação, diretamente 
o Estado do Amazonas, sobretudo a Zona Franca de 
Manaus. Quero lembrar que, no ano de 2006, o Governo 
do Amazonas agiu de uma forma semelhante: ingres-
sou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em 
relação à sobretaxa praticada aos produtos fabricados 
na Zona Franca de Manaus, principalmente em relação 
à fabricação de computadores, de processadores e de 
telefones celulares. Havia também um parecer favo-
rável do Ministério Público à Adin impetrada naquela 
época pelo Governo do Estado do Amazonas e, nas 
vésperas do julgamento – Senador Waldemir Moka, 
veja bem V. Exª – da Adin pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, o que fez o Governo do Estado de São 
Paulo? Ele revogou o seu decreto, ele revogou a sua 
legislação, o que tornou a causa sem qualquer efeito. 
Extinta a causa, ele voltou a emitir novas regras que 
voltavam a estabelecer e a garantir benefícios fiscais 
aos produtos praticados naquele Estado. 

Enfim, quero ler agora partes importantes do 
parecer do Ministério Público Federal em relação à 
Adin nº 4.635, do Governo do Estado do Amazonas. 
Ele primeiro cita a legislação do Estado de São Paulo, 
que é atacada. Aí, quero ler o art. 112 da Lei paulista 
nº 6.374, de 1989, que diz o seguinte: 

Sempre que outro Estado ou o Distrito 
Federal conceder benefícios fiscais ou finan-
ceiros, dos quais resulte redução ou elimina-
ção, direta ou indireta, do respectivo ônus tri-
butário, com inobservância de disposições da 
legislação federal que regula a celebração de 
acordos exigidos para tal fim e sem que haja 
aplicação das sanções nela prevista, o Poder 
Executivo poderá adotar as medidas necessá-
rias à proteção da economia do Estado.

Aí vem o Decreto nº 51.624, de 2007, que dá 
uma isenção aos tablets, um crédito, Sr. Presidente, de 
ICMS no percentual de 7%, o que significa dizer que 
leva a cobrança de ICMS para a produção de tablets 
em São Paulo a zero, porque, se paga 7% e tem crédito 
de 7%, paga zero; não paga nada. Então, à revelia da 
legislação federal, o Governo de São Paulo vem edi-
tando e renovando a regulamentação dessa legislação.

O Governo do Estado do Amazonas ingressou 
com ação direta de inconstitucionalidade, alegando que 

as referidas normas contrariam os arts. 152 e 155, § 
2º, inciso XII, alínea “g” da Constituição da República, 
assim como os arts. 40 e 92 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

O art. 152 da Constituição Federal diz que é ve-
dado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens e serviços 
de qualquer natureza em razão de sua procedência 
ou destino.

O art. 155 da Constituição diz que compete aos 
Estados e ao Distrito Federal instituir impostos. E aí vêm 
vários tributos, inclusive o ICMS. Mas, diz que cabe à 
lei complementar regular a forma como, mediante de-
liberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e re-
vogados. Ou seja, a lei, Senador Rodrigo Rollemberg, 
diz que só é possível um Estado da Federação brasi-
leira conceder incentivo de ICMS caso esse incentivo 
tenha sido aprovado no conselho de secretários, de 
dirigentes fazendários, ou seja, no Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária), órgão que abrange 
todos os secretários de finanças de todos os Estados. 
Para que tenha validade, tem que ser aprovado naquele 
conselho. Mas, infelizmente não é isso que o Governo 
do Estado de São Paulo tem feito. 

O Amazonas apresentou todas as razões, apre-
sentou todos os fatos. Na sua defesa, tanto a Assem-
bleia Legislativa como o Governo do Estado de São 
Paulo pediram o não conhecimento da ação prelimi-
narmente, dizendo que não havia qualquer forma de 
ofensa à Constituição Federal. Acrescentou ainda o 
Governo do Estado de São Paulo que, em razão da 
sua abstração e generalidade e devido à falta de in-
dicação do parâmetro constitucional, determinados 
artigos da Lei nº 6.374, de 89, não seriam passíveis 
de controle de constitucionalidade. Veja, Sr. Presiden-
te, não seria passível uma lei estadual de controle de 
constitucionalidade.

A Advocacia Geral da União, no processo, ma-
nifestou-se favoravelmente às razões alegadas pelo 
Governo do Estado do Amazonas.

E a análise, Senador Moka – peço a V. Exª, se 
possível, alguns pouquíssimos minutos para que eu 
possa concluir –, do Ministério Público Federal, diz, 
primeiro, que o Estado do Amazonas, sim, é legítimo. 
O Estado de São Paulo disse que o Amazonas não 
era legítimo para arguir ou requisitar a declaração de 
inconstitucionalidade. Então argumenta dizendo que o 
Estado do Amazonas é, sim, legítimo para ingressar 
com aquela Adin. E faz uma análise profunda de que 
de fato a legislação de São Paulo reflete diretamen-
te em outras unidades da federação e no Estado do 
Amazonas também. Destaca a necessidade de uma 
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aprovação por parte do Confaz para que esses bene-
fícios sejam conferidos. E mais, cita o conhecimento 
e o julgamento pela Corte Suprema deste País, pelo 
Supremo Tribunal Federal, de várias Adins anteriores, 
inclusive as que eu citei aqui.

Somente em junho do ano passado, o Supremo 
julgou, de uma única vez, 14 ações. Por que julgar de 
uma única vez 14 ações, Presidente Moka? Exatamente 
para sinalizar aos Estados que parem com essa guerra 
fiscal, que parem de desrespeitar a legislação brasi-
leira. Então, o Ministério Público cita inúmeras ações 
que já foram julgadas anteriormente, mostrando que 
essas legislações estaduais têm permitido a guerra 
fiscal em nosso País; e, assim, uns Estados prejudi-
cando os outros.

Superadas as preliminares, segundo o Ministério 
Público, analisou o mérito. Na análise do mérito, Sr. 
Presidente, ele não apresenta dúvida alguma:

Diz o Ministério Público Federal num parecer assi-
nado pelo Procurador Geral da República, Dr. Roberto 
Monteiro Gurgel Santos, e pela Vice-Procuradora Ge-
ral da República, Drª Débora Macedo Duprat de Brit-
to Pereira: “Outro não é o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal que possui jurisprudência pacífica 
no sentido da inconstitucionalidade da concessão de 
benefícios fiscais relativos ao ICMS”. E passam a citar 
uma série de questões e a fazer uma análise profun-
da dessa legislação do Estado de São Paulo, atacada 
pelo Governo do Estado do Amazonas, e chegam a 
uma conclusão, Sr. Presidente.

Eu também estou chegando às minhas conclu-
sões, Presidente Moka.

O Ministério Público conclui, dizendo o seguinte: 

“No tocante à urgência da pretensão cau-
telar, há de ser reconhecida sua caracterização, 
uma vez que os benefícios fiscais instituídos 
pela legislação paulista já estão em vigor, o 
que demanda a adoção de medidas urgentes 
e eficazes voltadas a evitar os prejuízos de-
correntes da guerra fiscal.

Ante o exposto, o parecer é pela conces-
são de medida cautelar, para que seja suspen-
sa a eficácia do art. 26, I, Anexo II, do Decreto 
nº 45.490/2000, do art. 1º, inciso XXIII, do De-
creto nº 51.624, de 2007, ambos do Estado de 
São Paulo e (ii) seja declarada nulidade, sem 
redução do texto, da interpretação dada aos 
arts. Nº 84-B, II e 112 da Lei paulista nº 6.374, 
segundo a qual é possível a edição de atos 
normativos que concedam benefícios fiscais 
relativos a ICMS sem a prévia celebração de 
convênio no âmbito da Confaz”.

Aí, Sr. Presidente, concluo agradecendo a V. Exª 
por esse tempo a mais que me concede e dizendo que 
nós, do Estado do Amazonas, vivemos um momento 
muito delicado e muito difícil, porque todos sabem, o 
Brasil inteiro sabe que os eletroeletrônicos são a base 
da produção da Zona Franca de Manaus, responsá-
veis por mais de 50% de toda a produção ali instalada.

O que são os eletroeletrônicos? São os compu-
tadores, os televisores, aparelhos de som, tudo. Hoje 
em dia, com o avanço da tecnologia, com a conver-
gência digital, Senador Rodrigo, fica muito difícil para 
um técnico – imagine para um leigo – caracterizar um 
aparelho televisor destinado ao entretenimento e um 
bem de informática. Fica muito difícil.

O Governo Federal vem editando inúmeras me-
didas provisórias no sentido de favorecer o desenvolvi-
mento, a inovação desse segmento no Brasil. Entretan-
to, todas essas medidas, corretamente pensadas pelo 
Governo Federal, têm provocado impactos importantes 
na Zona Franca de Manaus.

Então, vivemos um momento delicado e temos 
mantido diálogo permanente com o Governo Fede-
ral. Entretanto, além disso, enfrentamos um problema 
ainda maior: governos dos Estados brasileiros estão 
concedendo, à revelia da lei, incentivos fiscais.

Ora, se existe uma Zona Fraca em Manaus, não 
é verdade que ela garante mais para o Estado do Ama-
zonas do que para os outros Estados, mas porque a 
lei da Zona Franca de Manaus é a única e foi a única 
capaz de permitir uma produção industrial na Amazô-
nia brasileira, porque ela faz frente às diferenças que 
precisam ser postas, porque as vantagens, se com-
paradas com as de São Paulo, em relação à infraes-
trutura, à proximidade do mercado, ao custo da mão 
de obra, é muito mais barato e muito mais vantajoso 
do que no Amazonas. Daí a Zona Franca. Essa é uma 
diferença que leva...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Vanessa, V. Exª terá mais um 
minuto e a Presidência não vai mais prorrogar o tempo.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Sr.Presidente. Acho que nós 
merecemos uma quinta-feira, depois do Carnaval, vir 
ao Senado. É muito importante.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu já lhe concedi cinco minutos.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Eu sei e agradeço. Sou muito agradecida a V. 
Exª. Vou concluir extremamente agradecida a V. Exª. 
O senhor sabe disso.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Por favor. Agora eu vou dizer. Eu conce-
di cinco minutos a mais. Não há nenhuma intolerância 
da Presidência. É que V. Exª precisa concluir.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Mas estou concluindo. Já confirmei isso a V. 
Exª, Sr. Presidente, apenas falando desse momento 
difícil e dizendo que, apesar de todas as dificuldades 
que o tema nos traz, principalmente a Zona Franca 
de Manaus, mas somos nós que queremos a reforma 
tributária, uma reforma tributária que respeite nossas 

diferenças mas que precisa vir para o bem do Distri-
to Federal, do Rio Grande do Sul, do Paraná, para o 
bem do Mato Grosso, para o bem do Amazonas, para 
o bem do Brasil.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A 
SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN 
EM SEU PRONUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210 inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço a Senadora Vanessa. V. Exª 
será atendida para a transcrição do artigo na forma 
do Regimento.

Com a palavra o Senador inscrito Rodrigo Rol-
lemberg. 

V. Exª disporá de 20 minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador 
Waldemir Moka, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje 
fazer um registro de uma importante notícia para o 
Brasil, especialmente para nós, brasilienses, que foi a 
nomeação de Dom João Braz de Aviz como um dos 
mais novos cardeais da Igreja Católica. Dom João 
Braz foi o único latino a assumir o posto nessa leva 
de 22 novos cardeais nomeados pelo Papa Bento XVI, 
que podem, no futuro, suceder o pontífice. E assumiu 
já com posições marcantes em defesa dos povos da 
América Latina. 

Em sua primeira entrevista, afirmou que a Europa 
deve voltar a mostrar uma atitude mais fraternal para 
com os outros continentes e parar de olhar por cima 
dos outros. Dom João Braz não hesitou em questionar 
também o continente que agora oficializa a sua atu-
ação. “Quanto tempo mais vamos ser liderados pela 
Europa e pelos Estados Unidos? Não se pode pensar 
que a América Latina, a Ásia e a África não mudaram, 
que ainda são colônias ou Terceiro Mundo”, afirmou o 
novo Cardeal, numa atitude corajosa, que reflete um 
espírito inovador construído em uma história de vida 
com muitas superações.

Aos 65 anos, Dom João Braz de Aviz tem origens 
humildes, é filho de açougueiro e não é um brasileiro de 
uma só raiz. Ele viveu um pouco dos diferentes Brasis, 
passando por suas origens em Santa Catarina, pelos 
estudos teológicos em São Paulo e pela atuação mar-
cante em nossa capital, Brasília, onde foi bispo emé-
rito, durante seis anos, antes de ir ao Vaticano, entre 
2004 e 2010, onde deixou uma legião de admiradores 
e onde teve uma posição muito firme, especialmente 
na defesa dos mais humildes, especialmente na defe-
sa de uma política justa, na defesa dos princípios da 
Lei da Ficha Limpa.

Ontem fiquei muito tocado ao acessar uma en-
trevista que ele deu à Rádio Vaticano, em que fala da 
força que encontrou na família para enfrentar as difi-
culdades e batalhar pela vida religiosa. 

Permitam-me, Srªs e Srs. Senadores, citar um 
breve trecho dessa entrevista, em que ele diz: 

Eu fui aprendendo esse caminho da dis-
ponibilidade. Eu mudei muito de lugar, ganhei 
diocese, perdi diocese, perdi seminário, ganhei 

Cátedra para ensinar, perdi depois de um ano. 
Minha vida é um “rebuliço”, mas numa direção 
só e até hoje é assim e essa firmeza tenho 
no coração. Sobre isso, eu não tenho dúvida. 

Nenhum de nós que pudemos conviver, durante 
seis anos, com Dom João Braz de Aviz, aqui, em Bra-
sília, também temos dúvidas. 

Considero esse um verdadeiro testemunho de fé 
e humanidade. A grande mensagem do novo Cardeal, 
independente da diversidade de crenças e religiões 
que o Brasil e o mundo possam ter, fez-se universal 
pela afirmação humana de superação. 

Por isso, hoje, quero dedicar a esse novo Carde-
al brasileiro inscrito no Colégio Cardinalício uma frase 
muito inspiradora do grande pensador Edgar Morin, 
que reflete o seu compromisso com o novo sentido de 
civilidade. Morin diz que “civilizar é solidarizar a terra, 
transformar o humano em humanidade”. 

Quero assim encerrar, Sr. Presidente, esse breve 
registro e fazer os meus melhores votos para que ele 
continue a cumprir a sua missão, que, de certa forma, 
já vinha exercendo. Mas agora, oficializada pelo Vatica-
no na condição de Cardeal, que confirmou a confiança 
na atuação desse brasileiro que tanto prega a comu-
nhão e o diálogo como caminho de fortalecimento e 
solução para problemas do mundo e da humanidade. 
Que tenha boa sorte nessa nova missão.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar este 
momento para fazer um registro do tema adotado 
pela Igreja Católica para a Campanha da Fraternida-
de deste ano. 

A Quaresma, por ser, tradicionalmente, um perí-
odo destinado à reflexão sobre aspectos religiosos de 
nossa passagem pelo mundo terreno, tem servido, já 
há algumas décadas, para as campanhas deflagradas 
anualmente pela Igreja Católica Apostólica Romana 
no Brasil.

Essas campanhas são realizadas com finalidades 
sociais específicas e seu objetivo é despertar o espírito 
de solidariedade dos fiéis e da sociedade em relação 
a um problema concreto que aflige grande parte da 
população, enfatizando ainda o empenho na busca de 
alívio duradouro para os necessitados.

Considero essas campanhas uma iniciativa lou-
vável e que deve ter a maior abrangência possível, 
envolvendo os mais diversos setores da sociedade, 
independentemente do credo que professem. 

O tema escolhido para a Campanha da Fraterni-
dade de 2012 – Fraternidade e Saúde Pública – deve 
mobilizar, além das entidades religiosas e outros se-
tores da sociedade, também o Governo e o Congres-
so Nacional.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o embrião 
da Campanha da Fraternidade foi uma iniciativa isolada, 
que merece o nosso reconhecimento. Em 1962, três 
padres responsáveis pela Cáritas Brasileira deflagraram 
um movimento para arrecadar recursos para as ativi-
dades assistenciais e promocionais dessa instituição, 
de forma a dar-lhe autonomia financeira.

A campanha pela arrecadação de recursos foi 
realizada durante a Quaresma daquele ano, em Natal, 
no Rio Grande do Norte, com a adesão de outras três 
dioceses próximas. Já no ano seguinte, participaram 
16 dioceses do Nordeste. Foi essa a origem da Cam-
panha da Fraternidade.

Em nível nacional, a campanha teve sua primeira 
edição na Quaresma de 1964. Em dezembro do mes-
mo ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) assumiu a responsabilidade por esse projeto 
com realização anual.

A Campanha da Fraternidade tem-se mostrado, 
desde 1962, ano de sua primeira edição, uma ativida-
de ampla de evangelização desenvolvida num período 
determinado, a Quaresma, para ajudar os cristãos e as 
pessoas de boa vontade a viverem a fraternidade em 
compromissos concretos, com enfoque num programa 
específico, que envolva todos na busca de melhorias 
para toda a sociedade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para o ano 
de 2012, o tema escolhido foi “Fraternidade e Saúde 
Pública”. A partir desse tema, desenvolveu-se o se-
guinte objetivo: “Refletir sobre a realidade da saúde 
no Brasil em vista de uma vida saudável, suscitando 
o espírito fraterno e comunitário das pessoas na aten-
ção dos enfermos e mobilizar por melhoria no sistema 
público de saúde”.

É importante que se dê atenção à saúde inte-
gral das pessoas, e é isso que visa a Campanha da 
Fraternidade de 2012. Sem dúvida, a saúde, há muito 
tempo, vem se destacando como uma das principais 
demandas da sociedade em termos de políticas públi-
cas. O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído como 
grande conquista pela Constituição brasileira de 1988, 
apesar de elogiável em sua concepção, vem deixando 
muito a desejar em sua implantação. Ainda falta mui-
to para que ele possa revestir-se concretamente da 
característica de um sistema universal em relação a 
todos os brasileiros.

A obrigação do Estado quanto à prestação dos 
serviços de saúde não dispensa a atuação da sociedade 
na busca pela equidade e na prestação da caridade aos 
mais necessitados. Corroborando as palavras do Sumo 
Pontífice Bento XVI: “Não há qualquer ordenamento 
estatal que possa tornar supérfluo o serviço do amor”.

Já na Campanha da Fraternidade realizada em 
1981, com o tema “Saúde para Todos”, o Papa João 
Paulo II havia escrito sua mensagem incluindo a se-
guinte afirmação: 

Boa saúde não é apenas ausência de 
doenças: é vida plenamente vivida, em todas 
as suas dimensões, pessoais e sociais. Como 
o contrário, a falta de saúde, não é só a pre-
sença da dor ou do mal físico. Há tantos nos-
sos irmãos enfermos, por causas inevitáveis 
ou evitáveis, a sofrer, paralisados, “à beira do 
caminho”, à espera da misericórdia do próximo, 
sem a qual jamais poderão superar o estado 
de “semimortos”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Igreja 
Católica não somente dá ideias, mas procura atuar 
objetivamente para a melhora das condições de vida 
da população, principalmente dos mais carentes.

Entre as metas propostas pela Organização das 
Nações Unidas, do início dos anos 1990 até 2015, 
encontram-se a redução da mortalidade infantil e a 
melhoria da saúde materna.

Nesse aspecto, o Brasil conseguiu um resultado 
expressivo, pois, de 69,12 óbitos por mil nascidos vivos 
em 1980, caiu para 19,88 em 2010, conforme dados 
da revista The Lancet, constantes do estudo Saúde 
no Brasil. Essa redução de 71,23% é atribuída, além 
da implantação do SUS, a uma maior participação 
da sociedade e ao incentivo ao aleitamento materno.

Porém, em 2010, o índice de mortalidade infantil 
nas áreas assistidas pela Pastoral da Criança foi de 
9,5 mortes para cada mil nascidos, menos de metade 
da média nacional. Uma das razões apontadas para 
essa redução é o trabalho solidário e contínuo de inú-
meros voluntários na promoção de ações básicas de 
saúde, com destaque para a campanha de incentivo 
à utilização do soro caseiro e do aleitamento mater-
no. Nesse trabalho estão sempre presentes a fé e o 
espírito de solidariedade, indispensáveis para ajudar 
as pessoas carentes.

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero 
aqui registrar os meus cumprimentos à Igreja Cató-
lica, dizendo que devemos refletir sobre as diversas 
dimensões da saúde. País que tem enormes desafios 
a enfrentar no saneamento urbano, indispensável para 
garantir a saúde de um conjunto grande da população, 
já que grande parte das doenças brasileiras são de vei-
culação hídrica; a saúde do trânsito, a necessidade de 
termos um trânsito seguro, porque, hoje, parte grande 
dos atendimentos dos politraumatizados nos hospitais 
é em função de um trânsito extremamente violento. 
Daí a importância também de garantirmos educaçao 
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para o trânsito, civilidade no trânsito; e diversas outras 
abordagens, como a própria saúde do meio ambiente.

Mas fica aqui o nosso registro e a nossa congra-
tulação com a Igreja Católica pela escolha desse tema 
tão importante e tão caro para a população brasileira.

Muito obrigado, Srª Presidenta.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollem-
berg, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Sra. Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.

Senador inscrito, Senador Pedro Simon.

A Sr. Ana Amélia deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, eu não pretendo, 
neste meu pronunciamento, fazer uma nota fúnebre. 
Afinal, todos os jornais do nosso País já estamparam 
a dor do nosso colega Flávio Dino pela perda de Mar-
celo, seu filho amado, carinhosamente chamado pelos 
seus amigos da escola de “Peixinho”, no ardor dos seus 
treze anos. Talvez eu pudesse, embora repetitivo, dizer 
que conheço na carne, no mais fundo da minha alma, 
o sofrimento de um pai que se debruça sobre o cor-
po inerte de um filho em despedida. A mais profunda 
das dores no lado esquerdo do peito. Um verdadeiro 
infarto existencial.

Nessa hora difícil, os amigos são as nossas “sa-
fenas”. Voltam a irrigar o vácuo da perda do”sangue 
do nosso sangue”.

O meu abraço hoje ao Flávio, atual presidente da 
Embratur, junta dois corações machucados. As dores, 
a dele, a minha, embora distantes no tempo, são atu-
ais porque a dor pela partida de um filho é constante, 
é imorredoura, e seguirá conosco até o dia em que, 
aí sim, se concluirá a ordem natural da nossa vida.

Eu só quero dizer ao Flávio que do mais profundo 
sentimento desse mesmo coração partido surgem for-
ças que parecem vir da parte mais íntima de um ser, da 
nossa essência, do nosso íntimo. Do que os melhores 
dicionários definem como “âmago”. Do que os ensina-
mentos bíblicos definem como “alma”. Se a existência 
de Deus se prova pela existência da alma, ela se lembra, 
ela se demonstra pela dor da perda de um filho. E esse 
mesmo Criador, que no caso se prova na dor, é o mes-
mo que lhe dará forças para continuar, agora com maior 
destemor, a lutar pela vida dos demais filhos de Deus.

O meu Mateus e o seu Marcelo foram notícias de 
primeira página. Somos homens públicos, e as nossas 

vidas são livros que se escancaram no exato momento 
que optamos pela vida pública. Daí a comoção com-
partilhada. Mas tanto o Flávio como eu sabemos dos 
milhões cujas vidas são, apenas, livros de cabeceira 
individual, muitas vezes mal escritos, outras vezes em 
branco, sem capas e de dorso esquálido, embora a dor 
igual, porque a alma é, também, tal e qual. Se não há 
comoção, não significa que possa continuar ausente a 
indignação.

É inconcebível que, em pleno séc. XXI, aquelas 
doenças dos casos contados pelos nossos avós ainda 
ceifem vidas, mesmo que no hospital mais equipado de 
uma grande cidade, no caso a Capital da República.

Não são “aquelas” doenças, portanto: elas conti-
nuam “estas” doenças. É inconcebível, igualmente, que, 
neste mesmo século da recriação científica do início 
de tudo, ainda se morra por nada, de doenças que se 
imaginava terem sido erradicadas nos mesmos tempos 
dos casos que ouvimos, ainda quando éramos meninos, 
como o Mateus e o Marcelo.

Longe de mim qualquer julgamento precipitado 
sobre as causas reais da morte do menino de Dino. 
Se por um desígnio da Providência ou pelo maligno 
da negligência. Muito menos sobre a atitude do pai, 
ao recorrer à investigação policial, para determinar se 
a lei dos homens foi ferida de morte. Faria eu talvez 
o mesmo. Para que o mesmo não se faça com outros 
meninos. Ou com outro ser humano, não importa a 
idade, gênero, cor, religião, classe social.

O que me assusta é que, no caso do Marcelo e 
de tantos outros que não viraram notícia, a saúde no 
Brasil está se transformando, cada vez mais, em caso 
de polícia. Há um verdadeiro desdém com o que temos 
de mais precioso: a vida.

São cada vez mais comuns páginas de jornais 
com a estampa da negação de atendimento médico 
e hospitalar, se não houver o contraponto da cartei-
rinha, do cheque, do dinheiro, do cartão, da caução. 
São notícias que migraram para os cadernos especí-
ficos de “Polícia”.

O que me espanta é que, independentemente 
do atendimento ser em instituição pública ou privada, 
a saúde, a vida tem se transformado em mera mer-
cadoria, tal e qual as que se expõem sob o domínio 
e os interesses da lei de mercado, em prateleiras ou 
em gôndolas. Que a vida é cada vez mais disputada 
por cartéis ou “coronéis”. No tempo dos nossos avós, 
dizia-se que “a vida não tem preço”.

Agora tem, e é cara! Muito cara!
O que me assombra é que, independentemente 

do preço, como uma verdadeira mercadoria, contra-
ditoriamente, a vida, na sua essência, perdeu valor. E 
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isso tem a correspondência na falta de solidariedade, 
de compaixão e de humanidade.

Eu não vejo, por exemplo, diferença entre o ban-
dido que mata e o profissional que deixa de atender 
premeditadamente um ser humano que agoniza. Eu 
vejo crime na omissão de socorro, não só do médico, 
mas de qualquer outra pessoa que desdenha a dor 
alheia, qualquer dor, a do corpo e a da alma.

E o que me entristece é saber que, não raras 
vezes, uma porta e uma decisão inferior é o divisor 
entre a vida e a morte, na escolha de quem pode e 
de quem não pode ultrapassar a entrada do hospital 
público, por falta de profissionais e de material mínimo 
para qualquer atendimento, por mais simples que ele 
seja. Tudo isso, embora os preceitos constitucionais 
de direito à vida, na sua plenitude.

O que me aterroriza é ver, cada vez mais, o di-
nheiro que salva vidas ser desviado pelas mãos sujas 
da corrupção, que rouba o dinheiro do remédio, que 
saqueia a merenda escolar, que surrupia a comida, 
que se apropria da doação benevolente endereçada 
exatamente para quem só tem um fiapo de vida, que 
fere de morte essa mesma vida.

O corrupto não tem pudor. O seu crime é preme-
ditado, doloso, hediondo.

Pois não, Senador.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Senador Pedro Simon, quero cumprimentar V. Exª por 
trazer esse tema. Acabei de me referir à importância de 
a Igreja Católica adotar o tema da saúde como tema 
da Campanha da Fraternidade. Eu acompanhei o so-
frimento do pai, amigo Flávio Dino. É absolutamente 
triste e terrível que, em pleno séc. XXI, na Capital da 
República, uma criança, o Peixinho, como era conhe-
cido por seus amigos, possa falecer de asma dentro 
de um hospital. Essa questão da saúde pública precisa 
efetivamente ser enfrentada de várias formas. Aqui nós 
tivemos Brasília, mais uma vez, constando de forma 
muito negativa no noticiário nacional recentemente 
quando um secretário do Governo Federal faleceu, tudo 
indica, por falta de atendimento, por não ter, naquele 
momento, a possibilidade de dar um cheque caução. 
Ou seja, é a mercantilização, da pior forma...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ele 
foi morrer na entrada do terceiro hospital. Ele foi a an-
teriores, era um nome conhecido, um importante car-
go, mas não tinha um cheque na hora, não tinha um 
documento na hora, morreu, porque não atenderam.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – E 
esses são os casos conhecidos, Senador Pedro Simon. 
Em Brasília, que é uma cidade que dispõe de condições 
melhores do que a maior parte das cidades brasileiras, 
a questão da saúde pública continua – infelizmente, 

temos de reconhecer isso – caótica. É absolutamen-
te humilhante para quem pede e para quem recebe o 
pedido ter que... Qualquer pessoa, qualquer cidadão 
hoje passa semanas, passa meses para fazer um exa-
me na rede pública de saúde, para fazer uma cirurgia 
na rede pública de saúde. Muitas vezes... Vivemos o 
caso de uma pessoa conhecida aqui, recentemente: 
mesmo com intervenção, a pessoa fez jejum durante 
várias vezes; quando se internava para ser operada, 
a operação era suspensa, ou por falta de anestesista 
ou por falta de medicamento ou por falta de um insu-
mo básico. Essa é a realidade. Como V. Exª diz, não é 
apenas a falta de recurso. Acho que essa questão... É 
preciso aprofundar a discussão do financiamento da 
saúde no Brasil, mas é uma questão de gestão, é uma 
questão de corrupção, é uma questão de malversação 
de recursos públicos, que vem de vários governos 
e que desmontaram o sistema público de saúde do 
Brasil, embora tenhamos tido uma grande conquista, 
como me referi há pouco, que foi a implementação do 
Sistema Único de Saúde.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado a V. Exª.

Sr. Presidente, se o senhor me permitir terminar 
meu pronunciamento, eu gostaria de dar o aparte aos 
dois oradores.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª pode conceder o aparte que a 
Presidência vai fazer com que o tempo de V. Exª seja 
recomeçado.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado.

Pois não, Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas 

para expressar também esse sentimento de V. Exª em 
razão da morte desse menino de 13 anos, o Marcelo, 
filho do Flávio Dino, sobrinho do Nicolao Dino, grandes 
amigos, homens de bem. Agora, esse menino poderia 
ser filho do José, lá de Cabixi, Rondônia; poderia ser 
filho do Sr. João, um simples trabalhador de Dourados, 
Mato Grosso do Sul; poderia ser filho do Sr. Mário, um 
trabalhador rural do Estado de Mato Grosso. Nós todos 
temos que lamentar a morte desse menino, porque a 
morte desse menino revela a incompetência do Es-
tado nacional, regional, do Estado local de resolver a 
questão da saúde. Aqui nós precisamos de recursos, 
sim, mas nós precisamos muito mais do que recursos: 
precisamos de uma boa qualidade na gestão desses 
recursos, uma boa qualidade dos gastos. Bem sabe V. 
Exª – e V. Exª fez a relação com a corrupção: o Tribunal 
de Contas dá a notícia a todos nós, não alvissareira 
essa notícia, mas um presságio de mau agouro, de que 
um terço dos recursos da saúde são roubados em ra-
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zão da corrupção. E V. Exª disse que isso é hediondo. 
Hediondo significa nojento, o que dá vontade de vo-
mitar; é isso que é hediondo. E nós temos um Projeto 
de Lei, o 204, de 2011, que transforma a corrupção 
em crime hediondo. Está sendo relatado pelo Senador 
Alvaro Dias e será colocado em votação na próxima 
quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. 
Eu encerro este aparte e agradeço por ele, dizendo 
que não interessa o nome, mas nós todos temos que 
lamentar essa situação a menos de um quilômetro do 
Palácio do Planalto, a menos de um quilômetro aqui 
do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Fede-
ral, onde nós todos temos saúde de qualidade. Todos 
aqui no Senado temos uma saúde que é vitalícia, um 
convênio que é vitalício. A questão é: nós debatermos a 
saúde. Concordo inteiramente com o Senador Rodrigo 
Rollemberg: precisamos falar de gestão, precisamos 
falar de corrupção. Parabéns por essa fala, e agora eu 
encerro expressando ao Flávio Dino que, aqui nesta 
situação do Peixinho, fugiu-se a natureza das coisas: 
um filho enterra um pai, e não um pai enterra um filho. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Re-
pare V. Exª: hoje, morrer de asma sem nenhum agravan-
te, em uma UTI, não dá para entender! Sinceramente, 
não dá para entender!

Pois não!
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 

Pedro Simon, esses episódios todos têm alguma rela-
ção comigo, na referência que o colega Rodrigo Rol-
lemberg fez da paciente pobre sobre cujo caso recorri 
a ele, e ele foi muito eficiente, e tudo o que ele relatou 
é o legítimo quadro da verdade. E eu também lamento, 
como cidadã que mora aqui há 34 anos, essa situa-
ção eu diria de caos ou descalabro na saúde pública 
na Capital do País, que gasta muito com um estádio 
magnífico – e devemos fazer –, mas não pode tirar a 
prioridade para a saúde.

E V. Exª se lembra muito bem de que o dinheiro 
desviado pela corrupção – e nós tivemos aqui o caso 
das ambulâncias, das sanguessugas e tantos outros 
–, está bem associado à questão da gestão. Numa 
recente entrevista às páginas amarelas da revista 
Veja, o Ministro Alexandre Padilha declarou que, num 
simples ato de gestão, na compra de medicamentos, 
economizou R$1 milhão. Esse dinheiro faz muita fal-
ta àqueles pobres brasileiros que precisam entrar em 
um hospital. E, para encerrar, Senador Pedro Simon, 
lembro o caso do Peixinho, que lembra também o fi-
lho do nosso Flávio Dino, Presidente da Embratur, ex-
-Deputado Federal, e também o da família do Duvanier 
Paiva Ferreira, Secretário de Recursos Humanos do 
Ministério do Planejamento. Eu, Senador Pedro Si-
mon, no dia 26 de fevereiro de 2011, enfrentei o mes-

mo, levando o meu marido a um hospital de Brasília, 
com uma grave enfermidade, que acabou morrendo 
na madrugada do dia 27. No hospital, ele teria que ir 
imediatamente à UTI, para se submeter a um marca-
-passo de emergência. Quando eu disse que não tinha 
plano de saúde, o hospital disse que não havia vaga 
na UTI. Eu disse que iria pagar, e eles disseram que 
não havia e que eu teria que procurar outro hospital. 
Mesmo numa situação dramática, só não morreu na 
porta do hospital, porque um médico, amigo meu, dis-
se que eles se recusavam quando o pagamento era 
à vista, ou que duvidavam que a pessoa fosse pagar. 
Aí esse amigo disse ao diretor clínico, cardiologista, 
que eu era Senadora e que meu marido havia sido Se-
nador. Ainda assim, demoraram alguns minutos para 
checarem se eu era efetivamente Senadora. O meu 
marido foi enterrado no dia 27 de fevereiro; no dia 28, 
eu estava na porta do hospital, pagando tudo o que 
havia sido gasto. Então, são essas coisas, desumanas 
às vezes, que uma instituição que deveria cuidar da 
saúde espiritual e física das pessoas se esquece de 
fazer. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência concede a V. Exª mais 
seis minutos.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Muito obrigado.

Senador Pedro Taques, no caso do Peixinho, 
posso dizer porque eu era colega de colégio do Sena-
dor Octávio Cardoso, esposo da Senadora. V. Exª tem 
razão: qualquer caso é qualquer caso, mas a gente 
tem que salientar a importância do que está dizendo 
a Senadora para imaginar o que acontece pelo Brasil 
afora nos outros casos. Se neste caso, na veracidade, 
numa questão como essa, ainda foram verificar se a 
Senadora era de fato senadora – e o Brasil conhece a 
Senadora –, foram ver se ela era Senadora, se o ma-
rido dela fora Senador, se tinha plano ou se não tinha 
plano, e o cidadão faleceu por uma enfermidade do 
coração ali logo depois.

Mas é mais. Não sei; é uma falta de sensibilidade, 
é uma falta de sentimento que não dá para entender. 
Infelizmente, muitas vezes, a saúde é um negócio e se 
busca lucro, tudo bem, mas há casos que, por amor de 
Deus! A gente vê, várias vezes, casos belíssimos de 
pessoas, de bombeiros, de motoristas de táxi que aju-
dam mulheres a ter um filho, de uma hora para outra, 
ali. A gente vê casos extraordinários de dedicação e de 
carinho no sentido de se fazer, de ajudar a salvar uma 
vida, independente de conhecer ou de não conhecer, 
de ter responsabilidade ou não ter responsabilidade.

No caso do cidadão aqui de Brasília, ele foi a 
três hospitais; morreu na porta do terceiro. E gente 
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importante! Não que eu esteja salientando porque é 
caso importante. Imagina se não fosse. Ocupava car-
go importante aqui, mas não tinha cheque, não tinha 
documento com ele.

E agora vem a Senadora... Minha querida, des-
culpe-me, mas eu não sabia desse detalhe. Está me 
chocando muito, porque eu não sabia desse detalhe. 
Acompanhei todo o drama de V. Exª, o nosso drama, 
com a morte do querido Octávio, mas esse detalhe 
eu não sabia.

Eu não sei, mas há certos hospitais aqui, que, em 
poucos dias, é a quarta vez que se fala de um assunto 
igual a esse. Eu não sei, mas é mais do que proble-
ma de dinheiro, mais do que o problema de técnica, 
de competência. Falta o mínimo de humanidade com 
relação ao ser humano. E o médico não teve nem isto.

Nesta semana, o Governo anunciou cortes no Or-
çamento para juntar mais dinheiro para o pagamento 
dos juros da dívida pública. Dos R$ 55 bilhões entre-Dos R$ 55 bilhões entre-
gues à guilhotina, R$ 5,5 bilhões serão cortados da 
saúde. Isso, depois do Governo anunciar que saúde, 
junto com educação, eram “vitais.

Recorro, novamente, ao nosso mais famoso di-
cionário: “Vital: respeitante à vida, próprio para a pre-
servação da vida; fortificante, de importância capital; 
essencial”.

Repito a primeira definiçao: ”respeitante à vida”. 
Enfatizo: “vida”!

Se a saúde brasileira já está na UTI, imagino, 
agora, com esse corte de oxigénio. De início, os cor-
tes anunciados seriam menores. Dizem os jornais que 
não se trata de prescrição dos “médicos intensivistas”, 
mas de uma decisão do “dono do hospital”, no caso o 
Banco Central, acatada pela Presidência da República.

Faço uma sugestão: se os cortes também forem, 
realmente, “vitais”, que eles sejam feitos na corrupção; 
ela que se constitui numa verdadeira “infecção hospi-
talar”, segundo as notícias que teimam circular pelos 
corredores da mídia.

O Governo tem todas as condições de saber 
quem são os que roubam o sagrado dinheiro da saú-
de, da educação, do esporte, da cidades e de qualquer 
outro Ministério correspondente, alguns deles, inclu-
sive, cujos titulares foram também guilhotinados por 
atitudes suspeitas.

No lugar da “guilhotina”, que se monte uma “tur-
bina” na Controladoria-Geral da União. Eu tenho reite-
rado a minha confiança no Ministro Jorge Hage, prin-
cipalmente na sua luta para que a “ficha limpa” seja 
estendida e praticada de fato também na contratação 
e na nomeação de qualquer funcionário do Executivo. 
Também reitero a minha afirmação de que função pú-
blica rima com “sacerdócio”, não com “negócio”.

A propósito, eu apresentei, em outubro de 1993, 
portanto há quase duas décadas, um projeto de lei 
complementar no sentido de que os Deputados Fede-
rais, os Senadores, os Ministros de Estado, o Presi-
dente e o Vice-Presidente da República, os dirigentes 
partidários e os presidentes e diretores de entidades 
da Administração direta e indireta tivessem os seus 
sigilos bancários abertos no ato da posse no cargo 
ou no mandato. Traduzindo: pelo meu projeto, a vida 
financeira de quem manipula recursos públicos teria 
que ser, verdadeiramente, um “livro aberto”.

Pois bem, depois de todas as idas e vindas regi-
mentais, o meu projeto não recebeu os votos neces-
sários à aprovação em plenário e foi arquivado.

Obviamente, não contente com o resultado, voltei 
a apresentar projeto com o mesmo conteúdo em 1995.

Nesta “estação” da minha “via-sacra”, ele foi apro-
vado aqui no Senado Federal. Mandado para a Câmara, 
foi lançado à vala comum dos projetos que tramitam 
em conjunto, no caso com o estranho objetivo de re-
estruturar legalmente o sistema financeiro nacional. 
Nem seria preciso dizer que ele morreu por inanição.

Como num teste de paciência, voltei à carga 
em 2005. Só mudei a data e mantive o conteúdo do 
meu projeto de transparência das contas bancárias 
de quem faz a opção pelo serviço público e que tem 
decisão sobre alocação de recursos orçamentários. 
Qual o quê! Ele foi arquivado, porque o regimento do 
Senado determina a gaveta para as propostas não 
votadas durante a Legislatura.

Como eu permaneci no Senado pela decisão do 
povo do Rio Grande do Sul, em 2006, o mesmo Regi-
mento também determinou a continuação da tramitação 
da minha proposta. Renovaram-se as esperanças. Mais 
uma vez, “qual o quê”! Em 2010, finda outra Legislatura, 
ela novamente foi arquivada, sem ser votada. Agora, 
de forma definitiva. Não cabe mais desarquivamento!

Mas, a minha via-sacra ultrapassará a décima 
quarta estação da correspondente bíblica. A minha 
proposta não permanecerá sepultada nas gavetas 
do Congresso! Vou procurar, também, ressuscitá-la. 
Quem sabe os novos ventos contra a corrupção mo-
vam, agora, corações e mentes dos legítimos repre-
sentantes do povo!

Eu não imagino, porém, que qualquer proposta, 
por mais bem intencionada que ela seja, possa alte-
rar esta realidade dura e cruel da banalização da vida, 
sem antes o resgate dos nossos melhores valores de 
humanidade. Resgatar a essência do ser, enquanto 
substantivo e verbo, e não do ter, principalmente na 
primeira tradução daquele nosso dicionário: “alcançar 
a posse de”.
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Ora, ninguém pode se apossar da vida de alguém, 
daquele que é, também por definição, seu “semelhante”.

Eu acho que não só o Brasil, mas todos os seres 
chamados humanos do Planeta estão necessitando, 
agora mais que nunca, de uma ampla reflexão sobre 
o que eu chamo de “sentido da vida”. Uma reflexão 
individual, de cada um de nós, enquanto ser à ima-
gem e à semelhança do Criador. Uma reflexão cole-
tiva para o resgate de sentimentos que parecem fora 
de ordem, como a solidariedade e a compaixão. Mas, 
principalmente, uma profunda reflexão dos que têm 
papel fundamental nos destinos da humanidade – em 
qualquer nível.

As guerras, o meio ambiente, a geração de em-
pregos, a distribuição da renda, as prioridades gover-
namentais, a produção e a distribuição de alimentos, 
as decisões de investimento, tudo isso tem a ver com 
a nossa própria essência: a vida.

Uma possível falta de ética médica de um pro-
fissional de saúde de um hospital, público ou privado 
tem que ser investigada e, se comprovada a culpa, que 
haja a devida punição. Mas esse mesmo profissional e 
o hospital, são parte da questão. Há algo maior a ser 
discutido e modificado, sob pena de outros casos con-
tinuarem a povoar o noticiário. Outros meninos, outros 
pais, outras dores. Pior: permanecerem, em escala po-
tencial, anónimos onde nem a comoção, nem mesmo 
a indignação alcançam. A preservação da vida não 
pode permanecer sujeita a regras impostas pela falta 
de pudor do lucro, muito menos de desvios de condu-
ta, seja pela omissão, seja pela corrupção.

No dia em que voltarmos a valorizar a vida na 
sua plenitude, não haverá mais casos como o do Mar-
celo e de tantos anónimos daqui ou de outro lugar do 
Planeta. A verdade é uma só: nós estamos perdendo, 
cada vez mais, o nosso melhor conceito de humani-
dade. E é preciso resgatá-lo, imediatamente, sob pena 
da nossa extinção enquanto espécie verdadeiramente 
humana. Quem sabe esteja aí o fundamento das te-
ses de quem prega a nossa caminhada célere rumo 
ao final dos tempos: não a hecatombe de terremotos, 
maremotos ou tsunamis, mas a nossa mutação para 
outra espécie, sem qualquer sentimento mais profun-
do de humanidade.

Difícil dizer algo a quem, como o Flávio Dino, 
perdeu um filho ainda tão menino. Eu sei, porque para 
mim foi também difícil até mesmo ouvir. Mas, se há um 
consolo, tenho fé nas mensagens que dão conta da 
missão cumprida. Todos nós temos a nossa, indepen-
dente da idade. Quem sabe a morte tão prematura do 
Marcelo e de tantos outros meninos não tenha sido 
em vão. Que ela, como a de todos, seja o estopim de 
uma nova postura de todos nós frente à vida. Que pos-

samos refletir sobre o melhor e mais profundo sentido 
da vida, para que possamos recuperar o sentido de 
humanidade.

Quem sabe, também, nesta minha reflexão ao 
mundo e a minha mensagem a um pai, eu possa trans-
mitir ao Flávio Dino a minha solidariedade e, sobretudo, 
a minha fraternidade.

E que nós dois, na companhia de tantos outros 
que sofrem da mesma dor, principalmente se causada 
pela negligência e pela falta de compaixão, possamos 
levar ao mundo a mensagens que nossos filhos nos 
deixaram.

Um mundo que não tenha constrangimento de 
manter, não importa a idade, a inocência, a sincerida-
de, a honestidade, a solidariedade, a fraternidade e a 
humanidade das crianças.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
A Presidência quer fazer um registro, Senador.
Estamos discutindo a questão da saúde: a in-

competência ou a falta de competência, a questão de 
gestão. Mas eu, Senador, acho que o Congresso Na-
cional perdeu uma grande oportunidade quando vota-
mos aqui a Emenda nº 29, obrigando os Municípios, 
os Estados a um percentual da sua receita e deixando, 
novamente, a União sem um percentual para o finan-
ciamento da Saúde.

Eu fui um daqueles que queriam votar os 10% da 
saúde como a parte devida ao Governo da União. Hoje, 
eu sei que colegas médicos, nas UTIs, têm que estar 
decidindo quem vai ficar na UTI e quem vai sair dela. 
Há problemas de gestão, mas há, fundamentalmente, 
problemas no financiamento da Saúde.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, peço a gentileza de pedir para abrir o 
acesso às galerias, pois vejo que algumas pessoas 
foram para lá para assistir e estou vendo que não che-
gam. Acho que a porta está trancada.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro Pre-
sidente Waldemir Moka, Srs. Senadores, Senadoras...

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Um momento, Senadora, por favor.

Senador Eduardo Suplicy, V. Exª está dizendo que 
as galerias estão fechadas? Mas, há poucos instantes, 
as pessoas estavam nas galerias. Vou pedir à Segu-
rança que verifique o que V. Exª está dizendo, mas há 
cerca de dois minutos pessoas estavam nas galerias.

Com a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, eu vou abordar um as-
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sunto que tem sido recorrente nesta tribuna por vários 
Parlamentares. Vou falar da desindustrialização e das 
questões relacionadas a salvaguardas prometidas 
pela Presidenta Dilma Rousseff na Festa da Uva, em 
Caxias do Sul.

Antes disso, Senador Waldemir Moka, preciso 
fazer dois registros. O primeiro deles é um registro 
festivo, porque hoje, 23 de fevereiro, o Rotary Interna-
cional completa 107 anos desde a sua primeira reunião 
de clube, em Chicago, nos Estados Unidos, idealizado 
pelo advogado americano Paul Harris e amigos, motivo 
pelo qual será realizada, aqui, no Senado, uma sessão 
especial na próxima segunda-feira, pela manhã, por 
iniciativa do nosso colega Valdir Raupp, do PMDB de 
Rondônia, quando também pretendo me manifestar.

Eu lembro apenas que hoje existem mais de 1 
milhão e 200 mil rotarianos no mundo, que compõem 
mais de 34 mil Rotary Clubs com presença em 216 
países. No Brasil, esse número supera os 56 mil só-
cios, distribuídos em 2.375 clubes. No Rio Grande do 
Sul, meu Estado, são 264 clubes, com mais de 6.400 
associados. 

Parabenizo, portanto, a todos os rotarianos pela 
sua dedicação. Desejo êxito para que possam continuar 
prosperando na sua atividade como clube de serviço, 
melhorando a qualidade de vida da comunidade e do 
mundo, através do estímulo do ideal de servir e da con-
duta ética e solidária em cada um dos seus associados.

A mais dramática comunicação que quero fazer, 
Senador Moka, foi o bárbaro assassinato de um jovem 
que comandou, nos últimos anos, o meu partido no Mu-
nicípio de Charqueadas, na região carbonífera do Rio 
Grande do Sul, mais uma das vítimas da violência em 
nosso País. Luis Fernando da Silva Lindner, 34 anos, 
morreu ontem após levar dois tiros durante assalto ao 
seu minimercado, no centro de Charqueadas. Ele foi 
morto na frente da esposa e dois filhos menores. Os 
criminosos fugiram. Meu Chefe de Gabinete, Marco 
Aurélio Ferreira, e o Presidente do meu partido no 
Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, acompanharam, 
hoje, pela manhã, os atos fúnebres em Charqueadas. 

Eu gostaria de manifestar meus sentimentos à fa-
mília e aos amigos desse jovem correligionário e fazer, 
mais uma vez, um alerta para os problemas graves da 
segurança pública em nosso País. Conforme nos rela-
tou o Prefeito de Charqueadas, Davi Gilmar de Abreu 
Souza, do PDT, desde o começo do ano, o Município 
está sem um delegado que atue exclusivamente na 
cidade e o efetivo da Polícia Civil é de somente 25% 
do número considerado ideal para atender à demanda 
do Município, problema que, segundo ele, ocorre há 
mais de uma década.

Isso é inadmissível para um Município onde está 
instalada a penitenciária de alta segurança e no Mu-
nicípio brasileiro onde há o maior número de presos 
proporcionalmente à população: quase um detento a 
cada seis habitantes. Por isso, além de me somar às 
manifestações de solidariedade e pesar pela morte do 
Presidente do Partido Progressista de Charqueadas, 
Luis Fernando da Silva Lindner, irei reforçar o pedido 
que o Prefeito Davi fará ao Secretário de Segurança 
do Rio Grande do Sul, Airton Michels, para que mais 
agentes sejam destinados à Polícia Civil local e as au-
toridades possam agilizar a solução de casos como 
esse, nos quais os responsáveis devem ser presos e 
punidos. A impunidade estimula a violência. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, até 4 de março, 
Caxias do Sul – a terra do nosso querido Senador Pe-
dro Simon e também do Senador Paulo Paim, além de 
outros Parlamentares ilustres, como o Deputado Pepe 
Vargas e o ex-Governador Germano Rigotto – estará 
recebendo mais de um milhão de visitantes durante a 
Festa Nacional da Uva. 

Estive presente na inauguração da feira e lá, na 
semana passada, ouvi com orgulho renovado falar da 
capacidade produtiva dos meus conterrâneos gaúchos, 
encantada com o potencial de crescimento da nossa 
indústria, mas também muito preocupada, Senador 
Moka, com algumas tendências da economia interna-
cional que afetam o nosso cotidiano e que podem ser 
perigosas para o nosso futuro, não só de Caxias do 
Sul, do meu Rio Grande do Sul, mas do Brasil.

O Rio Grande é o maior produtor de vinhos e es-
pumantes do Brasil. Os empresários do setor se em-
penham para assegurar a excelência do produto com 
investimentos em pesquisas. Hoje, a cada dez espu-
mantes vendidos aqui no Brasil, oito são de fabricação 
nacional. E notem que a concorrência é muito grande.

A Festa da Uva não se resume a uma celebração 
do mérito dos viticultores. O evento envolve também 
uma sofisticada e complexa cadeia industrial que vai 
de máquinas agrícolas, máquinas sofisticadas, cami-
nhões, ônibus, autopeças a pesquisa científica para o 
aperfeiçoamento de todos esses itens. Por tudo isso, 
a Serra Gaúcha, além de ser o maior produtor de vi-
nhos, é também o segundo maior polo da indústria 
metalmecânica brasileira.

A Presidenta Dilma Rousseff prestigiou a abertura 
da feira na quinta-feira passada. Na ocasião, assegu-
rou novas medidas governamentais, seguindo regras 
da Organização Mundial do Comércio, para proteger 
nossa indústria vinícola e metalmecânica da concor-
rência desleal externa. Essas ações devem ocorrer 
ainda este ano.
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O caráter emergencial da ação do governo tem 
que ser e ocorrer por vários motivos. Dados que me 
foram entregues por Henrique Benedetti, Presidente 
da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), mostram 
que a indústria de vinhos finos do Brasil, especialmen-
te do Rio Grande do Sul e da Bahia, está literalmente 
desesperada com a invasão dos vinhos importados da 
Argentina, do Chile, da Itália, de Portugal, da França 
e da Espanha.

O consumo de vinho cresceu, mas o mercado 
brasileiro foi ao mesmo tempo tomado pelas importa-
ções. Compramos do exterior, em 2010, vejam bem, 
27,8% mais garrafas de vinho do que no ano anterior, 
enquanto a produção nacional caiu 38,17% no mesmo 
período, ou seja, menor produção, menos empregos no 
Brasil, elevação dos custos de fabricação, preços nada 
competitivos nas prateleiras para os consumidores. A 
asfixia provocada pela avalanche de vinhos importados 
fez o setor apresentar pedido de salvaguarda junto ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior. Mas isso é suficiente, Senador Moka?

A disposição anunciada pela Presidente é muito 
bem-vinda, especialmente o entendimento expresso por 
ela de que há dificuldades dentro e fora das fronteiras 
do Brasil. Para nós, Parlamentares, a crise mundial 
introduz um desafio a mais em nossa tarefa de esti-
mular e supervisionar a boa disposição do Executivo 
e também, claro, fiscalizar. 

É sobre isso que desejo fazer alguns comentários 
aqui e nos próximos dias também para avaliação dos 
fatos do nosso cotidiano.

Precisamos encontrar meios de tornar nossa 
indústria mais competitiva e buscar o caminho que 
o investimento em novas tecnologias pode nos levar.

Uma grande aliada tecnológica dos produtores de 
vinhos gaúchos que merece nosso respeito, admiração 
e reconhecimento é a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa).

A Embrapa inaugurou, na sexta-feira passada, 
com a presença do Ministro Mendes Ribeiro Filho e 
do Presidente da entidade, Pedro Arraes, o Banco 
Ativo de Germoplasma de Uva, em Bento Gonçalves, 
com o acervo de 1.400 tipos de plantas, um verdadei-
ro arsenal tecnológico que vai dar munição renovada 
à indústria vitivinícola e garantir qualidade adaptada 
ao nosso clima.

O que a Embrapa está fazendo no Rio Grande 
do Sul também faz em outras regiões do Brasil. Vamos 
pegar como exemplo o entorno de Brasília, que se tor-
nou, graças à pesquisa da Embrapa, grande produtor 
nacional de soja.

A contribuição da Embrapa à excelência do setor 
agroindustrial brasileiro é notável, orgulha a todos nós. 

Os pesquisadores dessa grande empresa talvez não 
queiram apenas elogios. Entre outras coisas, preci-
sam de apoio para certas iniciativas, podem ter ideias 
sobre prioridades que talvez não estejam sendo se-
guidas neste momento por falta de apoio político ou 
mesmo de recursos.

O que desejo sublinhar é que precisamos, mais 
do que nunca, ficar em sintonia com empresas como 
a Embrapa, conhecer melhor o que ela faz, a Fiocruz, 
a Ceitec, de Porto Alegre, que fabrica semicondutores 
de chips, e outras empresas de excelência reconheci-
da, públicas e privadas, o que estão fazendo e que tipo 
adicional de apoio esta Casa pode lhes proporcionar.

Não é apenas a indústria ligada à produção de 
vinho que enfrenta problemas, Senador Moka. Nossa 
indústria, de modo geral, está perdendo espaço no 
cenário regional e mundial.

No início deste mês, a Confederação Nacional da 
Indústria chegou à conclusão de que o setor industrial 
beirou a estagnação no ano passado. Em 2011, hou-
ve um magro aumento do índice de emprego, 2,2%, 
enquanto em 2010 o número de vagas da indústria 
cresceu 5,4%.

Embora 2010 tenha sido um ano atípico pelas ra-
zões conhecidas, o desaquecimento do ano passado 
excedeu as expectativas pessimistas de muitos ana-
listas do mercado. O IBGE, por exemplo, apontou um 
pobre crescimento industrial em 2011 de apenas 0,3%.

Para o Presidente da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul, Heitor Müller, é fundamental dar 
um choque de industrialização no País. O Brasil está 
perdendo capacidade de exportar produtos manufa-
turados com valor agregado, ou seja, está perdendo 
espaço no comércio internacional porque os produtos 
que saem daqui são submetidos a uma estrutura fiscal 
e tributária confusa que dá margem a desperdícios e 
alimenta a corrupção. São sobretaxados, sofrem com 
os excessivos encargos trabalhistas e ainda perdem 
pela lentidão e desgaste causados por uma infraestru-
tura obsoleta, mal conservada e inadequada.

O câmbio apenas adiciona uma complicação a 
esse quadro. Como podemos competir se, de saída, 
os nossos produtos custam mais devido a todos esses 
componentes internos do chamado e sempre reclama-
do custo Brasil?

Não é preciso ficar só no Rio Grande do Sul, 
Senador Pedro Taques. Podemos usar exemplos geo-
graficamente mais próximos, como o Mato Grosso do 
Sul ou Mato Grosso. A Federação das Indústrias de 
Goiás, por exemplo, também registrou diminuição da 
atividade industrial e cita o desequilíbrio da balança 
comercial, com o avanço de importações de produtos 
acabados, como a razão do desempenho insuficiente. 
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Em São Paulo, a Fiesp anunciou que o setor pro-
dutivo criou apenas 500 postos de trabalho em janeiro 
– pode-se dizer que não houve aumento de vagas, se 
compararmos com os dados de dezembro de 2011.

E aqui uma constatação preocupante: o consu-
mo de importados no Brasil é hoje o mais alto, nos 
últimos nove anos. 

Ainda segundo a Fiesp, as mercadorias importa-
das representaram, em 2011, 24% de todos os produtos 
consumidos no Brasil. Repito: 24% de todos produtos 
consumidos no nosso País.

Pasmem, Srªs e Srs. Senadores: em cada três 
produtos comprados aqui, um foi fabricado lá fora. Não 
usou mão de obra brasileira, não investiu em nossa 
indústria, não é feito no Brasil, ou “made in Brazil”.

Para humanizar as estatísticas, vamos tentar ver 
o que está por trás desses números. Vejam só: segun-
do O Estado de S.Paulo de 17 de fevereiro

corrente, estamos comprando leite estrangei-
ro, porque o nosso câmbio sobrevalorizado e o baixo 
custo de produção lá fora favorecem o aumento das 
importações de leite, Senador Moka, o senhor que é 
ligado e defensor da agropecuária.

Ainda segundo o Estadão do ultimo dia 19, es-
tudantes brasileiros estão usando livros impressos na 
China, Índia, Coreia, Colômbia e Chile.

O Globo de 16 de fevereiro informa que um car-
rinho de bebê sai pela metade do preço lá fora. É por 
isso, certamente, que tantos brasileiros viajam a Mia-
mi ou frequentam os freeshops uruguaios na fronteira 
com o Rio Grande do Sul.

Empresários em todo o País vêm opinando que, 
para reverter a situação, é preciso aumentar a eficiên-
cia logística e reduzir os impostos, tanto para melho-
rar a competitividade dos nossos produtos no exterior, 
quanto para aumentar a competitividade aqui mesmo 
no mercado interno.

Srªs e Srs. Senadores, é urgente que coloquemos 
em prática o consenso encontrado por empresários, 
trabalhadores e parlamentares no seminário “Agenda 
Legislativa da Indústria”, realizado no início deste mês, 
na CNI, para o qual tive a honra de ser convidada e 
dele ter participado: é preciso afastar o fantasma da 
desindustrialização. É preciso começar já, sem mais 
tardar, a incentivar a inovação tecnológica e aumentar a 
competitividade do produto feito aqui, “made in Brazil”. 
Como fazê-lo? De que instrumentos podemos dispor? 
Como o Congresso Nacional pode ajudar a encontrar 
atalhos e apressar as soluções para esses problemas?

Recentemente utilizei esta tribuna para criticar o 
sistema de declaração antecipada das importações, 
implantado pelas autoridades alfandegárias argenti-
nas. Essa declaração deve ser analisada por diferentes 

organismos estatais, que validam a operação em um 
prazo de três a dez dias e emperram a entrada de pro-
dutos, principalmente calçados e móveis fabricados no 
Rio Grande do Sul e em outros Estados. Hoje, o jornal 
Zero Hora informa que produtos com valor de até R$1,3 
bilhão não cruzaram a fronteira com a Argentina, isso 
só na primeira quinzena deste mês.

Já disse, e repito, o cadastro de intenções é ape-
nas mais uma barreira comercial à entrada de produtos 
brasileiros. De acordo com a Fiesp, a declaração an-
tecipada de importações pode afetar 74% dos produ-
tos que o Brasil exporta para a Argentina. Também já 
disse, e aqui repito, que o Governo brasileiro precisa 
marcar posição firme para que os objetivos traçados 
no Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, sejam 
alcançados. Para tanto, precisa cobrar dos demais pa-
íses do bloco atitudes coerentes.

Antes de mais nada, porém, é fundamental que 
todos tenhamos uma visão clara da importância do 
Mercosul. Se ele é importante para nós, e tenho cer-
teza de que é, precisamos tomar os cuidados neces-
sários à sua manutenção e ao seu fortalecimento. Se 
o Mercosul é importante para a Argentina, e tenho 
certeza de que é, julgo da maior relevância trazer os 
argentinos para uma conversa franca e construtiva 
sobre como trabalhar em conjunto para melhorar seu 
funcionamento.

O pressuposto do Mercosul, Senador Pedro Ta-
ques, a premissa necessária da integração é a indus-
trialização, não o contrário, a desindustrialização. Não 
é demais recordar que o raciocínio de Raul Prebisch, 
que está na base da construção do Mercosul, era o 
de que os países latino-americanos precisavam se 
industrializar. Como não tinham mercados internos 
de dimensão suficiente, a integração seria a solução, 
permitindo que os países-membros se especializas-
sem em algumas linhas industriais complementares e 
fossem em busca de terceiros mercados com a marca 
Mercosul. Hoje a concorrência é aguda e a comple-
mentaridade secundária.

Estamos esbarrando em sérias dificuldades para 
construir a integração. Hoje, a indústria automobilís-
tica, sozinha, representa quase 50% do comércio de 
manufaturados entre o Brasil e a Argentina. A diversi-
ficação é cada vez menor.

Nos produtos eletrônicos, na química básica, nas 
telecomunicações, nas cadeias farmacêuticas, em nada 
disso estamos aumentando a nossa presença – pelo 
contrário. E parece claro que não poderemos construir 
a integração com commodities.

Tenho certeza de que há muitos homens públicos 
argentinos que concordam com essa afirmação, bem 
como com o diagnóstico de que precisamos pensar em 
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conjunto para encontrar soluções que façam o Mercosul 
florescer novamente. Se a Argentina cria barreiras à 
entrada de produtos brasileiros, é natural esperar que 
o Governo brasileiro revide na mesma moeda. É na-
tural, é humano, mas desse jeito aonde vamos parar?

Um outro fator complica ainda mais esta equa-
ção. A China está cada vez mais investindo na América 
Latina. Ou seja, a China já está presente no entorno 
brasileiro, e tudo indica que veio para ficar. Não adianta 
simplesmente dar de ombros e sonhar que se trata de 
um inconveniente passageiro. A China é a realidade, 
vamos ter que lidar com ela, hoje conhecida como a 
“fábrica do mundo”.

Muito se fala da concorrência desleal chinesa, que 
enche o mercado brasileiro de produtos mais baratos 
e de menor qualidade. A tentação de prescrever o fe-
chamento do mercado a esses novos e indesejáveis 
invasores é muito grande.

Srªs e Srs. Senadores, quero expressar que a 
minha convicção é de que fechar as fronteiras, pura 
e simplesmente, pode até ser um alívio passageiro, 
mas a longo prazo esse tipo de remédio pode acabar 
piorando muito o quadro geral do paciente, Presidente 
Pedro Taques.

Precisamos entender melhor o desenvolvimento 
da China, conhecer melhor a China, deixar de lado a 
ilusão de que a indústria do país asiático tem bases 
apenas no trabalho escravo e nas taxas de câmbio 
subvalorizadas. 

Um estudo do saudoso professor e economista 
Antônio Barros de Castro nos mostra que o êxito chinês 
está ligado à alta competitividade produtiva. Inovação 
é a palavra-chave das empresas chinesas. O baixo 
poder aquisitivo do povo chinês obriga a indústria a 
manter os preços baixos, para serem competitivos. 0 
verdadeiro fenômeno chinês seria a criação de uma 
nova metodologia, gue substitui a linha de montagem 
de Henry Ford por uma cadeia produtiva capaz de for-
necer produtos de preço reduzido aos novos consumi-
dores da classe C, da China e fora desse grande país.

No meu entender, o Brasil precisará, nos próxi-
mos meses, quase inevitavelmente, de barreiras al-
fandegárias, às tais salvaguardas, aquelas prometidas 
pela Presidenta Dilma Rousseff, na semana passada, 
em Caxias do Sul, na Festa da Uva, para disciplinar 
um pouco a invasão de produtos asiáticos. Mas essa 
precaução não pode ser entendida como uma solução 
permanente. Precisamos ter consciência de que as 
medidas protecionistas são, por definição, provisórias. 
Por isso, precisamos de muita lucidez para saber o 
que fazer durante a vigência dessas medidas excep-
cionais. E, sobretudo, precisamos saber, com clareza, 
onde queremos chegar. Precisamos de uma estratégia.

Caso contrário, as barreiras só servirão para con-
denar a indústria brasileira ao atraso e a obsolescência. 
Se não investirmos em inovação, não conseguiremos 
competir nem sequer na nossa região, sem falar nos 
outros mercados mundiais, e estaremos destinados a 
sermos sempre exportadores de matérias primas de 
baixo valor agregado.

Estou concluindo, Sr. Presidente.
Para contribuir com a identificação e com a imple-

mentação dessa estratégia, há que buscar as melhores 
informações e os melhores interlocutores, no nível fe-
deral, estadual e municipal, nos centros tecnológicos, 
nas universidades, tanto no Brasil quanto nos nossos 
vizinhos de MERCOSUL. A EMBRAPA, a FIOCRUZ, a 
SEITEC e outras empresas seriam participantes muito 
oportunos nessa busca de uma estratégia vencedora.

Não ficaríamos somente dentro do Brasil. De-
veríamos contatar colegas argentinos, paraguaios e 
uruguaios, e com eles estabelecer um cronograma 
de pesquisas, conduzidas por um Grupo de Trabalho 
capaz de mapear as melhores saídas para as dificul-
dades atuais. Esse Grupo de Trabalho, em seguida, 
buscaria interlocutores internacionais, chineses e de 
outras nacionalidades, com os quais dialogaríamos 
também, de maneira a criar um Banco de Dados so-
bre a conjuntura internacional e sobre a agenda bra-
sileira, à luz dessa conjuntura. Precisamos conhecer 
melhor a China.

Para encerrar, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presi-
dente Pedro Taques, Sr. Senador Waldemir Moka, creio 
que o Senado Federal pode dar uma grande e relevan-
te contribuição e um grande empurrão para encontrar 
soluções para as diversas crises que atravessamos. 
Para tanto deveríamos, primeiro, ajudar a identificar o 
que está dando certo no Brasil, no Mercosul e mundo 
à fora; segundo, identificar o que está dando errado, 
para buscar alternativas; e, terceiro, identificar solu-
ções de interesse não só dos meios produtivos, mas 
também dos consumidores, enfim, de toda a sociedade 
brasileira. Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pedro Taques.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 
– MT) – Parabéns Senadora Ana Amélia pela fala.

Passo a palavra ao Senador Waldemir Moka, ilus-
tre representante do Estado do Mato Grosso do Sul.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, farei 
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um pronunciamento que diz respeito à situação dos 
chamados Brasiguaios.

Há mais de 40 anos, a convite do então governo 
paraguaio, colonos brasileiros migraram para a região 
ao sul daquele país para desbravar a região e iniciar o 
plantio de diferentes culturas. Teve início assim a saga 
dos chamados “brasiguaios”, como foram batizados os 
descendentes dos primeiros colonos que se desloca-
ram para o país vizinho, concentrados na província 
de Alto Paraná.

Os “brasiguaios” compõem hoje uma comunida-
de de aproximadamente 350 mil habitantes. Eu vou 
repetir: os “brasiguaios” compõem hoje uma comuni-
dade de aproximadamente 350 mil habitantes, em sua 
grande maioria já nascidos no Paraguai, e, portanto, 
com dupla cidadania. Com a chegada destes colonos, 
o chamado agronegócio paraguaio sofreu expressi-
vo progresso, com a utilização de técnicas agrícolas 
modernas que levaram a uma maior produtividade e 
diversificação da lavoura. O PIB paraguaio vem cres-
cendo vertiginosamente, estimado em 15% em 2010, 
resultado esse certamente influenciado pela produção 
agrícola e, portanto, pela ação efetiva e empreende-
dora dos “brasiguaios”.

É preocupação dos membros da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e do 
Senado da República como um todo, com os episódios 
de violência envolvendo a posse e titulação daquelas 
terras. Contudo, o conflito agrário, quando surge, é 
sempre mediado pelas autoridades judiciais e, em ca-
sos extremos, Senador Presidente Pedro Taques, com 
o uso de instrumentos de força inerentes ao Estado. 
Surpreendentemente, não é esse o caso no Paraguai 
em relação aos agricultores “brasiguaios”.

Trabalhadores sem-terra paraguaios, os chama-
dos carperos, acusam os brasileiros de ocuparem as 
melhores terras do país, de haverem adquirido a posse 
destas de forma fraudulenta, reivindicando a proprie-
dade dos terrenos e, a partir de lei promulgada em 
2005, de estarem ilegalmente em faixa de fronteira. O 
que parece ser um contrassenso para quem está nas 
terras há mais de 40 anos e em boa parte dos casos, 
como já disse, tem a nacionalidade paraguaia.

Nos últimos seis meses, a situação de confronto 
se agravou, com a invasão de propriedades por mais 
seis mil “carperos” e ameaça de violência física, mal 
contida pelas autoridades policiais paraguaias.

Reunidos na “Liga Nacional de Carperos”, os in-
vasores ou os que ocupam a terra adotam um discur-
so ameaçador, afirmando que os “brasiguaios” são “a 
ponta de lança de um plano brasileiro de apropriação 
nacional (...) e, mais grave ainda, a faixa de segurança 
fronteiriça desapareceu totalmente, passando a formar 

parte fisicamente do Brasil”. Lança ainda uma adver-
tência “aos depredadores e usurpadores brasileiros e 
seus cúmplices traidores paraguaios”, no sentido de 
que qualquer ação junto às autoridades será um aten-
tado à soberania paraguaia.

Sr. Presidente, nós absolutamente não vamos 
entrar na soberania paraguaia. O Senado tem essa 
consciência, os parlamentares brasileiros têm também. 
O que estamos tentando retratar é a situação do que 
hoje se encontram os chamados “brasiguaios”.

Apesar da gravíssima situação e da firme atuação 
da Embaixada brasileira em Assunção, com gestões 
levadas ao próprio Presidente do Paraguai, Fernando 
Lugo, não se observa reação mais eficaz do governo. 
Segundo testemunho dos colonos, a polícia, quando se 
faz presente, limita-se a evitar uma possível agressão 
física, mas não cumpre com mandados judiciais que 
determinam a retirada dos invasores. Alegam ordens 
conflitantes do Judiciário.

Em reação tardia e tímida ao conflito que amea-
çava degenerar, com resultados imprevisíveis, o Presi-
dente Fernando Lugo emitiu longo comunicado sobre 
os conflitos de terra.

A justiça paraguaia determinou, dias atrás, a 
reintegração de posse de algumas propriedades, o 
que foi levado a cabo com o auxílio de representan-
tes do governo paraguaio. Contudo, os invasores são 
retirados de uma propriedade para em seguida invadi-
rem outra, sem que as autoridades policiais esbocem 
qualquer reação.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permita-
-me um aparte, Senador?

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Já concedo.

Apesar disso, há sinais positivos de que o governo 
paraguaio está finalmente convencido a abandonar sua 
atitude passiva e passa a controlar a disputa, iniciando 
pelo fiel cumprimento às decisões judiciais.

Diante desse quadro preocupante, a Presidência 
da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Se-
nado Federal, em reunião realizada em 8 de fevereiro 
corrente, deliberou solicitar audiência dos membros 
do colegiado com o Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, Embaixador Antônio de Aguiar Patriota para 
tratar sobre a situação dos “brasiguaios” em nossa 
fronteira com o Paraguai, bem como as providências 
a serem adotadas pelo Governo brasileiro em relação 
aos nossos compatriotas para que se busque uma 
solução pacífica para o grave problema.

Concedo um aparte ao Senador Líder do PSDB, 
Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Moka, para cumprimentá-lo pelo lúcido pronunciamento, 
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é moderado e apresentando fatos e apontando cami-
nhos para a necessária solução. É um assunto recorren-
te, estamos há vários anos debatendo o tema. O que é 
importante é que se estabeleça uma boa relação entre 
o Brasil e o Paraguai. Não basta uma boa relação entre 
o Presidente do Brasil, agora a Presidente do Brasil e o 
Presidente do Paraguai. Essa boa relação existe, tanto 
é que o Governo brasileiro admite rever um tratado, 
um acordo, reajustando tarifas sem nenhuma imposi-
ção legal que teve aqui o nosso voto contrário, mas o 
país vizinho recebeu um grande benefício, um enorme 
presente: mais de US$6 bilhões nesse ato que foi aqui 
consagrado no Senado Federal com festa de alguns, 
inclusive. E, esperava-se uma retribuição à altura, um 
tratamento mais adequado aos brasileiros que lá vivem. 
Há poucos dias, anunciou-se que uma comissão da 
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal 
iria ao Paraguai e o noticiário deu conta de que os in-
vasores queimariam os Parlamentares brasileiros que 
lá chegassem. Eu não entendo esse tipo de ameaça. 
V. Exª disse bem. Nós não estamos afrontando a so-
berania do Paraguai. Ao contrário, queremos que seja 
preservada, que o Paraguai se organize, que o Paraguai 
mude a sua imagem em relação ao mundo. Isso tudo 
nós desejamos, é bom para a América Latina, é bom 
para todos os povos, enfim. Mas esse tipo de ameaça 
não se sustenta. Não há como se admitir esse tipo de 
ameaça. Inclusive, Senador Moka, se essa comissão 
for constituída, eu gostaria de integrá-la para ir ao Pa-
raguai, eu que sou vizinho, sou do Paraná, tive uma 
ótima relação com o Paraguai, quando fui Governador 
do Estado. Eu gostaria de ir, porque o que queremos 
é paz para os brasileiros que lá vivem. Não queremos 
avalizar nenhuma ilegalidade, queremos paz, tranqui-
lidade e segurança para os brasileiros que possuem 
escritura de propriedade das áreas de terras que ad-
quiriram há muito tempo e nelas produzem ajudando 
o Paraguai a crescer. É isso o que queremos e V. Exª 
está de parabéns pelo pronunciamento. 

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Quero agradecer o aparte do Senador Alvaro Dias 
e o incorporo ao meu pronunciamento.

É exatamente isso que penso, Senador Alvaro 
Dias. Nós absolutamente não devemos, não temos a 
prerrogativa e está longe de este Parlamentar querer 
invadir a soberania paraguaia.

O que nós temos que mostrar é que o Congresso 
Nacional, o Senado Federal está atento ao que está 
acontecendo, até porque isso ajudaria uma negocia-
ção pacífica, e torço por essa negociação. É como o 
Senador Alvaro Dias disse: não vamos absolutamente 
defender qualquer ilegalidade, mas me parece que pro-

dutores rurais, há 40 anos produzindo numa proprie-
dade, têm legitimidade para continuar nessas terras.

Agora, havendo alguma outra decisão, aí é deci-
são soberana do país vizinho. Aliás, nascido na fron-
teira, eu tenho uma enorme relação, uma relação de 
amizade, sou admirador dos costumes, da música 
paraguaia, mas, neste momento, o meu mandato e a 
minha responsabilidade são para dizer aos brasileiros 
que lá estão, cujos filhos e netos que já são paraguaios, 
que aqui no Senado da República os Parlamentares 
estão atentos ao que está acontecendo, e torcemos 
para que o governo paraguaio tente e encontre uma 
solução pacífica, para que eles possam continuar pro-
duzindo em paz.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT 

– MT) – Parabéns, Senador Moka. Isso me faz lembrar 
no pronunciamento de V. Exª uma expressão naciona-
lista que diz que os homens têm amigos, os estados 
têm interesses. A Constituição, no art. 4º, expressa as 
relações da República Federativa do Brasil com outros 
estados. Cooperação para o progresso. Nós estamos 
cooperando com os paraguaios. 

O Senador Alvaro fez referência ao Tratado de 
Itaipu. Agora, sem ofender à soberania do Paraguai, 
nós precisamos dessa cooperação neste momento. 
Parabéns!

Agora, falará o Senador Alvaro Dias. V. Exª dispõe 
do tempo regimental.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, aproveito 
esta quinta-feira tranquila no Senado Federal para ini-
ciar este pronunciamento, homenageando os brasileiros 
que se utilizam das redes sociais para a manifestação 
livre do pensamento, criticando, apoiando, denunciando, 
sugerindo, orientando-nos de forma inteligente, reve-
lando alto nível de conscientização política.

Eu confesso que, quando aderi às redes sociais 
e criei o meu blog, tinha por objetivo prestar contas do 
meu trabalho no Senado Federal. Mas percebi logo 
que, além da necessária prestação de contas, o mais 
importante era ouvir as pessoas, e passei ao Twitter e 
ao Facebook para uma interação mais rápida.

É uma espécie de termômetro a medir a pressão 
das aspirações populares. É deixar a tribuna, ir até ali, 
ao laptop sobre a bancada, Senador Pedro Taques, e 
verificar o que os brasileiros estão entendendo do que 
afirmarmos aqui: são favoráveis ao nosso pensamento 
ou são contrários? É evidente que não se faz uma pes-
quisa científica; que nós não podemos sequer afirmar 
tratar-se da média da opinião pública brasileira o que 
se lê nas redes sociais, mas que é uma parte inteli-
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gente da sociedade se manifestando, pronunciando-se 
sobre os temas do dia a dia, não há dúvida de que é.

Por essa razão, hoje, as minhas homenagens 
àqueles que me ajudam e, tenho certeza, a outros 
Senadores a exercerem o seu mandato com uma 
proximidade maior às aspirações do povo brasileiro.

Hoje, pela manhã, escrevi que voltaria a esta 
tribuna e que tinha vários temas, mas que aceitaria 
sugestões. Imaginem a seleção de sugestões, tanto 
no Twitter como no Facebook!

Eu vou enumerar algumas delas. 
O que querem ouvir os brasileiros? Citarei al-

guns exemplos.
Henrique Cardoso: “Mudanças no Estatuto do 

Torcedor, Senador! Clássicos com estádio dividido, 
50% para cada torcida.”

Daniel: “(...) CBF e a declaração de Andrés San-
chez de que Teixeira só sai quando prenderem o Zorro!”

Jorge Magalhães: “Como os escândalos não pa-
ram, seria bom, Senador, cobrar apuração das ONGs 
fantasmas (...)”.

Renato: “Sugiro ao Congresso Nacional colocar 
em pauta assuntos relevantes como as reformas política 
e fiscal, pois 2011 foi um ano perdido com escândalos”.

Gerson Marinho: “Cadê as reformas? Até quando 
os ministérios irão pertencer aos partidos? Enquanto 
isso, parte do povo vive sem esperança”.

Nilton Valle: “É mais um recurso que todos, prin-
cipalmente os políticos, deveriam bem utilizar”. Ele se 
refere à Internet.

Noah: “Senador, fale sobre o déficit em transações 
correntes, recorde neste governo, dos cargos comis-
sionados, da falta de investimentos, do custo fiscal e 
trabalhista, da falta de competitividade de nosso País. 
E, o principal, da falta de um projeto nacional”. 

Nós sempre dissemos, concordando com ele, que 
existe um projeto de poder em curso, mas não existe 
um projeto de nação.

Malu: “(...) Achei interessante o tema da Campa-
nha da Fraternidade este ano: Fraternidade e Saúde 
Pública”. 

Essa foi uma sugestão repetida por muitos aqui.
Gustavo: “Fale a respeito da oposição fria, crimi-

nosa e destrutiva que o PT fazia no governo do Fer-
nando Henrique Cardoso”.

João Câmara: “Peço que criem uma lei que obri-
gue os corruptos a devolverem o dinheiro roubado/
desviado por agentes públicos, ministros e diretores...”

Devail: “Fale dos cortes de verbas que o Paraná 
recebeu”.

Aliás, em relação a esse assunto, muitas suges-
tões do Paraná.

Alceu de Oliveira: “Sou a favor de uma educação 
de primeiro mundo, de ensino de qualidade a todos, de 
professores que tenham educação no sangue”.

Bisteca, de Ivaiporã: “Comente sobre governo 
que não ajuda municípios de partido diferente, cau-
sando descaso”.

Liliam Cruz: “Acho bom o senhor ir se inteirando 
sobre as obras da Copa”.

Angélica: “Que tal abrir a Caixa de Pandora”. (Ad-
vogada. Capa da Veja da semana passada e a máfia 
que se instalou no Governo do DF.)

Nici: “Volta da inflação”.
Maria Luiza: “Tudo o que o senhor falar (...), fale 

o que quiser que para mim está bom”.
Alan Galleazzo: “Ato médico e as complicações 

com a psicologia, fisioterapia, etc”.
José Antonio Perez: “Pode falar (voltar a falar) 

sobre gastos públicos ineficientes e exagerados (fator 
que levou a Grécia ao buraco), dívida pública, corrup-
ção e falta de investimentos”.

Marcelo: “Acho que o senhor deveria comentar 
sobre a questão dos aposentados, reforma da previ-
dência, fator previdenciário. Reajuste para aposenta-
dos e pensionistas”.

Leila (várias sugestões): “Fale do dinheiro público 
equivocadamente empregado em clubes particulares, 
sendo usado como propaganda pessoal de políticos”.

“Fale, novamente, do estelionato eleitoral no que 
tange às privatizações e, pior ainda, financiadas com 
dinheiro público.”

“Retorne a frase que o senhor colocou ontem 
aqui: ‘É injusto que toda a sociedade contribua para 
custear uma despesa cujo benefício vai a apenas uma 
parte dessa sociedade (Adam Smith)’.”

Leila diz: “Senador, fale destes balanços de in-
vestimentos no Estado do Paraná”.

“Fale dos cartões corporativos.”
“Previdência, um caos... Por que pagar por 10 

salários e aposentar com 80%? Comece um novo 
tempo com pessoas que estão iniciando carreira, nós 
já estamos trabalhando uma vida!!!”

Sobre os investimentos no Paraná, há aqui uma 
coleção de sugestões, porque a Gazeta do Povo ini-
ciou um debate esta semana mostrando que o Paraná 
ficou na rabeira, entre os Estados da Federação, em 
matéria de investimentos públicos na última década. 
Por isso, como foi o tema mais sugerido, falarei a se-
guir sobre ele.

Mas um outro tema muito solicitado, Senador 
Moka, a Maria Helena, por exemplo, e tantos outros, 
a PEC nº 5, que era 270, na Câmara dos Deputados. 
Ela diz: “A vida é prioridade”. E, para nós, a votação 
dessa PEC no Senado tem que ser também prioridade. 
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Esses temas sugeridos serão obviamente enfocados 
aqui nos próximos dias. 

Hoje quero fazer referência, no tempo que me 
resta, a matéria da Gazeta do Povo, intitulada: “Na 
contramão da maioria dos Estados, Paraná freia obras”:

Estudo revela que, de 2000 a 2010, in-
vestimento do governo paranaense em relação 
ao PIB regional caiu. Tendência não mudou no 
ano passado.

O Paraná foi um dos nove Estados bra-
sileiros que diminuíram seus investimentos 
públicos de 2000 a 2010 em relação ao seu 
Produto Interno Bruto (PIB) (...). 

O levantamento mostra ainda que o Pa-
raná ocupa a última colocação entre todos os 
Estados do Brasil em termos de investimentos 
em comparação com o PIB [e apresenta um 
gráfico]. Em 2000, foram 0,76% do PIB esta-
dual gastos em obras e na compra de bens e 
equipamentos. Dez anos de  pois, o índice caiu 
para 0,62%. 

[...]
O economista do Dieese Fabiano Camar-

go Silva explica que o problema está na falta de 
planejamento dos governos paranaenses (...).

[...]
Mais do que não oferecer me  lhores con-

dições de vida à população, a falta de melhoria 
da in  fraestrutura inibe o investimento da inicia-
tiva privada – o que naturalmente gera mais 
empregos. “Não há segurança para in  vestir 
em razão da falta de me  lhorias”, explica Luiz 
Claudio Mehl, consultor do Conselho Con  sultivo 
do Instituto de Enge  nharia do Paraná (IEP).

Bem, Sr. Presidente, entre as solicitações, uma 
delas me pede que apresente um gráfico que mostrei 
já no ano passado, em abril, com os números oficiais 
comprovando o índice de investimento de cada governo, 
de 1983 a 2010: do Governador José Richa; depois, 
o meu governo; em seguida, dois governos de Jaime 
Lerner; e três governos de Roberto Requião. Esses 
foram os governadores desse período. 

O que mostra este gráfico? Este gráfico mostra 
que o Governo José Richa investiu 68,57%, em qua-
tro anos, da receita pública; o meu Governo investiu 
88,94%; e depois os demais governos, com índices 
que começaram a ser reduzidos. A média por ano do 
Governo Richa foi de 17,14% de investimento em re-
lação à receita pública; a média do meu governo foi 
de 23% ao ano em relação à receita pública; e a dos 
demais governos caiu de 13% para 5,30%.

A receita cresceu. Portanto, o Paraná precisa de-
bater a queda dos investimentos públicos.

Quando fui governador do Paraná, o Brasil vivia 
a mais perversa crise financeira da história da admi-
nistração pública brasileira. Os Estados quebraram. As 
obras foram paralisadas. O monstro da inflação corroía 
a receita pública, impedindo que se planejasse para 
a semana seguinte. Chegamos ao índice inflacioná-
rio de 80% ao mês! Eu repito, especialmente para os 
mais jovens: 80% ao mês! Não é ao ano! Portanto, a 
tempestade devastadora da inflação destruía as espe-
ranças de bons governos. 

Tenho o constrangimento de falar de feitos pes-
soais, mas não reputo como algo pessoal, e, sim, 
algo que tem origem na formação de uma equipe de 
pessoas competentes e no apoio de uma sociedade 
consciente da sua responsabilidade, disciplinada e 
operante, empreendedora. O Paraná, ao contrário do 
restante do Brasil, cresceu naquele período.

Em matéria recente, a Gazeta do Povo demonstra 
que, enquanto o Produto Interno Bruto do País sofria 
uma queda, tinha um índice negativo, o Paraná apre-
sentou um crescimento de 23% nos quatro anos da 
nossa gestão – 15 de março de 1987 a 15 de março 
de 1991. Estou apresentando esses fatos por ques-
tão de responsabilidade. Fui cobrado a fazer isso e 
perdi o constrangimento para fazê-lo. Nesse período, 
o Paraná teve os melhores indicadores sociais, a ren-
da per capita cresceu. A receita pública, que, em boa 
parte, era depositada em bancos privados, a receita 
estadual, em mais de 50%, chegava aos cofres do an-
tigo Bamerindus, que tem como sucedâneo o HSBC. 
Imediatamente, determinamos que o total da receita 
pública do Estado deveria ser depositado no Banco 
do Estado do Paraná.

O banco deixou de atender a interesses políti-
co-partidários e passou a se profissionalizar. O Ban-
co Múltiplo surgiu, com administradores qualificados 
tecnicamente. Era o décimo sétimo banco no ranking 
nacional, passou a ser o sétimo no ranking nacional 
e o segundo banco público. Foi um instrumento extra-
ordinário de fomento do desenvolvimento do Paraná 
naquele período e, mais do que isso, alavancou a ad-
ministração estadual. Obras rodoviárias, por exemplo. 
O banco financiava as empresas empreiteiras para que 
realizassem as obras e, depois, recebessem do gover-
no estadual. A taxa de juros era inferior àquela que se 
obtinha, por exemplo, no BID: 12% ao ano, 1% ao mês.

Por que fizemos isso? Era um banco público, e 
a Constituição do País determinava – nunca isso se 
respeitou – que a taxa de juros deveria ser de 12% ao 
ano. Houve, inclusive, um inquérito do Banco Central 
para apurar responsabilidade dos administradores, já 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 24 03733 

que o Banco do Estado do Paraná tinha associados e 
pagava uma taxa de juros muito inferior ao mercado, 
e a nossa defesa foi a Constituição do País. E, obvia-
mente, fomos vencedores nessa demanda.

O que fizemos de obras com apoio do banco do 
Estado, o que o banco apoiou entidades de assistência 
social, projetos culturais, esportivos, hoje não existe 
mais porque, depois, quebraram o Banco do Estado 
do Paraná.

Nós terminamos a nossa gestão com superávit. 
Naquele período, concentrava-se grande parte da dí-
vida pública, um enorme percentual da dívida pública 
do Estado, e nós pagamos US$329 milhões a mais 
do que contraímos de empréstimos para a realização 
de programas como o Paraná Rural e o Programa Es-
tadual de Desenvolvimento Urbano, aliás programas 
considerados depois modelo para o mundo. pela FAO 
e pelo Banco Mundial.

Eu poderia continuar, Sr. Presidente, descreven-
do as causas que fizeram com que o Paraná, naquele 
período, apresentasse superávit, desenvolvimento, 
grande programa de obras. Joelmir Beting, à época, 
no Jornal Nacional, da Rede Globo, afirmou que ocor-
rera um milagre feito por um par de santos, reforma 
administrativa e austeridade, porque reduzimos em um 
terço a estrutura administrativa do Estado e impusemos 
austeridade, aplicando, inclusive, o chamado “redutor 
de grandes salários”. À época, a Constituição instituía 
o redutor, que ficou em desuso. Nenhum governo o 
aplicou. Nós o aplicamos. E aplicamos também outro 
expediente, depois retirado da Constituição, em 1988, 
que tratava da prisão administrativa. Atos de corrupção 

investigados pelo governo levavam corruptos à cadeia 
com determinação do próprio chefe do Executivo. Era da 
Constituição, e o Senador Pedro Taques, que é expert, 
sabe disso. A Constituinte de 1988 extirpou do texto, já 
que realmente era um risco um instrumento tão pode-
roso nas mãos de um chefe de Executivo. Mas, já que 
ele existia, nós o utilizamos e prendemos 28 pessoas 
para impedir que o processo de corrupção, incontrolá-
vel, prosperasse durante o nosso mandato no Paraná.

Por isso, no dia 5 de outubro de 1988, quando a 
Constituição era promulgada, o último detido deixava 
a prisão, e depois ficou mais difícil conter o processo 
de corrupção. Mas o combate a esse mal foi implacá-
vel até o final na nossa gestão, uma das razões para 
que os investimentos ocorressem. Superfaturamento 
de obras? Nem pensar. Hoje, no Brasil, se nós elimi-
narmos o superfaturamento de obras, vamos realizar 
três, quatro, cinco vezes mais do que realizamos por-
que o Brasil se tornou o paraíso do superfaturamento 
de obras.

Perdoem-me trazer à tribuna do Senado esses 
fatos que dizem respeito ao Paraná, mas este é o de-
bate do momento no meu Estado: por que os investi-
mentos públicos se tornaram escassos naquele Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizando o Senador Alvaro Dias 
pelo pronunciamento, concedo a palavra ao Senador 
Pedro Taques.

V. Exª dispõe de 20 minutos inicialmente, Sena-
dor Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, não vou me ocupar destes 20 minutos. 
Pretendo falar menos do que isso.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
hoje ocupo esta tribuna para falar de um assunto que me 
vem despertando grande preocupação: a transparência 
na execução das obras da Copa do Mundo de 2014.

O desafio de reformar a urbanização antiga das 
cidades-sede, o chamado urbano antigo, a fim de gerar 
condições para o seu desenvolvimento e crescimento 
econômico sustentável tem sido um dos maiores de-
safios do Brasil.

Se, por um lado, chegamos à condição de sexta 
maior economia mundial, tendo como resultado a ge-
ração de empregos e o aumento de renda; por outro, 
convivemos com a ausência de políticas públicas efi-
cientes e de planejamento urbano duradouro.

Um dos quesitos de que tratarei aqui será a po-
lítica urbana de transporte público.

A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo 
de 2014 serviu para reacender sonhos, dar um novo âni-
mo a esta rica Nação, que ainda abriga muitos pobres.

E os brasileiros nos amparamos cada vez mais 
na ideia de desenvolvimento e de progresso.

Fundada oficialmente no dia 08 de abril de 1719, 
Cuiabá, a capital do Estado de Mato Grosso, Estado 
que tenho a honra de representar nesta Casa, foi esco-
lhida como uma das doze sedes do Mundial. De maio 
de 2009 até agora, fevereiro de 2012, são inúmeros 
projetos e intervenções anunciadas. Repito, Sr. Presi-
dente: anunciadas. Utilizando uma expressão do meio 
esportivo, estamos “torcendo” muito para as obras pre-
vistas saiam do papel e essa Copa possa nos orgulhar 
e não nos envergonhar.Tenho certeza, Sr. Presidente, 
de que Campo Grande, capital de mato do Sul, que 
perdeu para Cuiabá a Copa do Mundo, vai nos visi-
tar. Os cidadãos de Campo Grande irão nos visitar na 
Copa do Mundo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou “tor-
cendo. Nós queremos que essa Copa nos orgulhe; não 
nos envergonhe.

Penso que devemos acompanhar com cautela 
tudo o que foi anunciado com grande entusiasmo.

Foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira, 
dia 20, com data retroativa, o edital para “contratação 
de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia, arquitetura e sistemas 
ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, exe-
cutivos e a construção, realização das obras, obtenção 
das licenças ambientais e fornecimento de sistemas e 
material rodante para implantação dos corredores es-
truturais de transporte coletivo na Região Metropolita-
na do Vale do rio Cuiabá – RMVRC, no modal Veículo 
Leve sobre Trilho – VLT”.

Através da modalidade “Técnico e Preço”, as pro-
postas podem ser apresentadas até o dia 14 de abril. 
Isso mesmo: abril!

Deixo agora a primeira indagação: por que, quase 
três anos depois do anúncio da Copa, somente agora 
lançaram o edital? Quase três anos depois do anúncio 
de Cuiabá como sede da Copa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não pre-ªs e Srs. Senadores, não pre-Senadores, não pre-
cisa ser PhD, doutor, mestre, especialista em enge-
nharia, tampouco vidente, para fazer a conta: com o 
edital sendo publicado em fevereiro de 2012 – dia 20 
passado – e as propostas sendo recebidas até abril de 
2012, as obras não terão início antes de julho de 2012.

Um vídeo, Sr. Presidente, disponíbilizado na pá-
gina da secretaria responsável pela Copa em Mato 
Grosso informa que, em noventa dias, contados a partir 
de junho de 2011, os projetos estariam prontos. Esse 
vídeo ainda se encontra na página da atual Secopa. 
Até ano passado nós tínhamos uma agência, que, de-
pois, foi convolada, transformada em secretaria. Em 
noventa dias, segundo consta, contados de junho, os 
projetos estariam todos prontos.

Entendo que a escolha do VLT atende a uma 
ânsia da população cuiabana, destratada por várias 
gestões incapazes de transformar a capital do Esta-
do em motivo de orgulho para sua população. Afinal, 
pouco se investiu em obras de qualidade nos últimos 
anos, Sr. Presidente.

Hoje, precisamos acompanhar e cobrar o total 
cumprimento daquelas obras que começam a sair do 
papel. Eu poderia ficar horas – repito, horas – citando 
dados que colocam em debate a escolha do VLT. Como 
exemplo, cito aqui: estudo técnico feito pela extinta Age-
copa, hoje Secopa, revela que o VLT custa 2,4 vezes 
mais que o chamado BRT, considerando valores por 
quilômetro. Ou poderia citar dados que comprovam 
que as cidades contempladas não possuem número 
de passageiros suficiente para tornar o custo da pas-
sagem acessível. Vou me concentrar, porém, Sr. Pre-
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sidente, em relatar fatos que envolveram a escolha do 
modal de transporte chamado VLT.

Faço, então, um pequeno resumo da origem do 
VLT no Estado de Mato Grosso.

No segundo semestre de 2009, Cuiabá tinha que 
apresentar um projeto de mobilidade urbana para o 
Governo Federal. Isto lá atrás, no segundo semestre 
de 2009.

Eis a sequência dos fatos:
1. Estudo fornecido à Prefeitura da capital reco-studo fornecido à Prefeitura da capital reco-

mendou a instalação do BRT.
2. O projeto foi aprovado e entrou na programa-

ção oficial do Governo brasileiro de obras da Copa.
No dia 7 de julho de 2011, o site UOL Notícias traz 

uma notícia, publica uma notícia dando conta: “Políti-
cos ignoram técnicos e manobram para emplacar trem 
bilionário em Cuiabá”. Isto no dia 7 de julho de 2011.

A reportagem revelou o que todos no Estado já 
sabiam: discussões políticas vencendo as discussões 
técnicas.

A reportagem citou que, para fazê-la, a mudança, 
a cidade abriu mão de um financiamento de R$451 mi-
lhões da Caixa Econômica Federal, para a construção 
de três corredores de ônibus.

Em 24 de novembro de 2011, o jornal O Estado 
de S. Paulo revelou que o Ministério das Cidades, com 
aval do então Ministro Mário Negromonte, aprovou uma 
fraude para respaldar tecnicamente um acordo político 
que mudou o projeto de infraestrutura de Cuiabá para 
a Copa do Mundo de 2014.

Continuo. No mesmo dia – no mesmo dia! –, 24 
de novembro de 2011, encaminhamos ofício ao então 
Ministro das Cidades, hoje ex-Ministro, solicitando infor-
mações sobre as denúncias publicadas pelos jornais. 
Ainda não recebemos qualquer esclarecimento desde 
o dia 24 de novembro de 2011. Em janeiro deste ano, 
o Ministério das Cidades validou a carta-consulta para 
contratação do empréstimo de R$423 milhões desti-
nados à implantação do chamado VLT. Outros R$727 
milhões serão viabilizados por meio de um novo em-
préstimo junto à Caixa Econômica Federal com recur-
sos do BNDES. 

Muito bem. Diante da grandiosidade de um evento 
como a Copa do Mundo, do montante que já está sendo 
movimentado para execução das obras, Sr. Presidente, 
e da expectativa de todo cuiabano e brasileiro, é que 
sou motivado e movido a reiterar um pedido de infor-
mações que encaminhei, em agosto do ano passado 
– repito: em agosto do ano passado –, ao Governo do 
Estado de Mato Grosso, para o qual ainda não obtive 
qualuqer resposta.

Aqui, Sr. Presidente, precisamos relatar o seguin-
te: não podemos ser contrários a algo ou favoráveis a 

algo que não conhecemos. A Região Metropolitana do 
Vale do Cuiabá, que é formada por vários Municípios, 
sendo os dois maiores Cuiabá e Várzea Grande, se-
parados pelo rio Cuiabá, merece o melhor modal de 
transporte urbano, merece, sim, o VLT. O VLT é mais 
moderno que o BRT. Isso é fato. O VLT é um transpor-
te atual. Nós defendemos o melhor para a sociedade 
mato-grossense, o melhor para a sociedade do vale 
do rio Cuiabá. 

No entanto, temos alguns questionamentos, algu-
mas perguntas que estão a padecer ainda de respostas. 

Por exemplo, primeira questão: no tocante aos in-
vestimentos referentes à implantação da infraestrutura 
do VLT e levando em consideração as características 
de Cuiabá e Várzea Grande, qual será exatamente o 
montante dos investimentos por quilômetro quadrado 
implantado? É uma pergunta. A sociedade precisa 
saber disso. 

Segunda questão: qual será o tempo utilizado 
para a implantação do VLT? Nós sabemos que o tempo 
não para. Nós sabemos que a data do primeiro jogo da 
Copa do Mundo já está marcada. Qual será o tempo 
para a implantação do VLT? 

Continuo a fazer novamente as perguntas que 
fiz ao Governo do Estado do Mato Grosso, através da 
antiga Agecopa, na pessoa do atual Secretário Eder 
Moraes. Qual o cronograma até a entrega das obras? 
A obra será concluída? A tempo da Copa das Confe-
derações ou somente para a Copa do Mundo de 2014?

Qual é a diferença? Se a obra não fica pronta 
para a Copa, o regime de contratação diferenciado não 
pode ser utilizado. Se fica pronta para a Copa, é possí-
vel a utilização do regime de contratação diferenciado.

Qual é o custo operacional por passageiro trans-
portado estimado em reais? Quem pagará e quanto 
será pago pela passagem? Nós precisamos saber disso.

De que forma se dará o subsídio do Governo do 
Estado de Mato Grosso para a implantação do VLT?

Sr. Presidente, Srªs e Senhores Senadores, es- es-s-
pero que as respostas possam ser suficientes para 
afastar qualquer dúvida que ainda atormente o cidadão 
mato-grossense e mais especificamente o cidadão do 
vale do Cuiabá. Muitos estão temerosos em relação, 
por exemplo, às desapropriações, interdições, indeni-
zações. Enfim, não sabemos quase nada a respeito 
de uma obra que se mostra grandiosa para a dimen-
são da capital do Estado de Mato Grosso e cidades 
ao seu derredor.

Enquanto poucos cobram transparência na utiliza-
ção do dinheiro público, Sr. Presidente, quem manuseia 
a máquina se defende afirmando que está sendo vítima 
de uma campanha difamatória. Imaginem: o exercício 
de um direito fundamental do cidadão é saber informa-
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ções sobre obras; o exercício de um dever fundamental 
de um parlamentar é fiscalizar. Eu não posso ser con-
tra ou a favor de algo que eu não conheço. Nós todos 
queremos o melhor para o nosso Estado, mas para 
isso eu preciso conhecer o que será implementado. 

Repito: enquanto poucos cobram transparência 
na utilização do dinheiro público, quem manuseia a má-
quina se defende afirmando que está sendo vítima de 
uma campanha difamatória, ou seja, quem questiona é 
colocado contra a população, como aquele que tem o 
objetivo de inviabilizar este ou aquele projeto. Isso não 
é possível em uma sociedade que se diz democrática. 

O parlamentar tem o dever fundamental, como 
eu disse, Sr. Presidente, de questionar esses fatos, de 
saber as informações corretas para que nós possamos 
nos posicionar. Porém, se não cobrarmos, passaremos 
por coniventes, com eventuais e prováveis novos casos 
de corrupção – aquela que “abocanha” anualmente 
cerca de R$80 bilhões. De acordo com estudos elabo-
rados pela Federação da Indústria do Estado de São 
Paulo, a corrupção abocanha R$80 bilhões por ano.

Espero que o Governo do Estado de Mato Grosso, 
Sr. Presidente, responda ao questionamento em pauta, 
agindo com a lisura e a transparência indispensáveis 
à gestão da coisa pública. Nós sabemos que o Gover-
nador foi eleito para tomar decisões. O Governador, 
no momento em que era candidato, estabeleceu um 
programa de governo. O cidadão fez uma escolha por 
esse programa de governo. E o Chefe do Executivo tem 
a discricionariedade política – que não é arbitrarieda-
de – de escolher este ou aquele modal de transporte. 
Reconhecemos a legitimidade na escolha do modal 
VLT. O que gostaríamos – e é um dever fundamental 
deste Parlamentar – é simplesmente de saber infor-
mações a respeito do que será feito.

Encerro dizendo que entre Cuiabá e Várzea Gran-
de existe um rio – no meio do caminho existe um rio. 
De quanto tempo nós precisamos para edificar uma 
ponte para passar o VLT? Essa ponte será edificada 
em dois anos? 

O que queremos, Sr. Presidente, são informa-
ções. E essas informações ainda não vieram a lume.

Na semana passada, foram realizadas duas au-
diências públicas, uma na parte da manhã e uma na 
parte da tarde, Cuiabá e Várzea Grande, para a expo-
sição do modal chamado VLT.

Eu não compareci a essa audiência, porque era 
uma quinta-feira, e eu tenho obrigação constitucional 
de aqui estar. Aliás, para isso nós fomos eleitos, Sr. 
Presidente, para que aqui estejamos presentes.

Muito bem, a assessoria técnica que eu tenho no 
gabinete que ocupo lá em Cuiabá compareceu a essa 

audiência pública, e nada foi revelado sobre os dados 
técnicos desse empreendimento.

Queremos o melhor transporte para a população 
do Estado de Mato Grosso, mais especificamente para 
a população do Vale do Cuiabá. Queremos o melhor. O 
VLT foi uma escolha política. O Governador tem essa 
legitimidade, louvando-se em dados técnicos, mas 
nós temos a obrigação constitucional de saber o que 
será efetivamente feito, para que a Copa do Mundo, Sr. 
Presidente, deixe legados no Estado de Mato Grosso, 
para que o cidadão que vem de outros países possa 
conhecer as nossas potencialidades, possa conhecer 
as cavernas de Curvelândia, possa conhecer o turis-
mo do agronegócio, possa conhecer as cachoeiras da 
Chapada dos Guimarães, possa conhecer o Pantanal 
mato-grossense, possa conhecer as águas cristalinas 
de Nobres. Nobres é mais do que bonito; Nobres é 
lindo, Sr. Presidente, uma cidade maravilhosa. Tenho 
certeza de que se equipara à cidade de Bonito, em 
Mato Grosso do Sul. Os turistas precisam conhecer 
as nossas potencialidades. 

Nós precisamos de legados. Agora, dessa for-
ma, além de legados, nós vamos precisar de muitos 
delegados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo o pronunciamento do 
Senador Pedro Taques, faço apenas um reparo: não 
há nada mais bonito do que o Bonito de Mato Grosso 
do Sul, Senador.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Presidente Waldemir Moka, prezado 
Senador Pedro Taques, quero registrar com satisfação 
a presença, na tribuna de honra do Senado, do Verea-
dor Tonhão Dutra, de São José dos Campos, do Parti-
do dos Trabalhadores, que participou hoje, junto com 
inúmeras pessoas, da audiência pública de tamanha 
relevância sobre os episódios de reintegração da pos-
se da área do Pinheirinho, em São José dos Campos.

Eu gostaria de fazer aqui uma reflexão, primeira-
mente, que escrevi juntamente com o Deputado Ivan 
Valente, pois, como testemunhas diretas do ocorrido 
na reintegração de posse do Pinheirinho e participan-
tes das negociações que antecederam a desocupa-
ção, sentimo-nos na obrigação de relatar a marcha 
da insensatez das decisões das autoridades, que são 
responsáveis pela truculência, violação dos direitos 
humanos e desprezo pelos menos favorecidos. Não 
foi por falta de argumentos com alternativas às autori-
dades do Judiciário e do poder público que o episódio 
não teve outro desfecho.
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Por volta das 12 horas de 18 de janeiro, em com-
panhia dos Deputados Adriano Diogo e Carlos Gian-
nazi, fizemos uma visita ao Presidente do Tribunal de 
Justiça, Ivan Sartori, para alertá-lo que um entendi-
mento entre o Governo Federal, o estadual e a Prefei-
tura de São José dos Campos que estava próximo de 
se concretizar, com vistas a solucionar o problema de 
moradia de um número considerável de famílias que 
haviam construído residências no Pinheirinho, em São 
José dos Campos. 

Ressaltamos que seria importante dar um prazo 
para a concretização daquele acordo antes de se ini-
ciar a reintegração de posse determinada pela Juíza 
Márcia Loureiro. Ponderou o Presidente Sartori que 
só se poderia sustar a reintegração mediante clara 
documentação das partes. Deu-nos o nome e o telefo-
ne do Síndico da Massa Falida da Selecta S.A., autor 
da reintegração da área, da qual apenas parte havia 
sido ocupada, nos últimos oito anos, por um número 
superior a 1.700 famílias, mais de 6.000 pessoas. De 
pronto, o Síndico, Jorge T. Uwada, marcou um encontro 
conosco perante o Juiz de Falências, Luiz Beethoven 
Giffone Ferreira, na 18a Vara do Fórum de São Paulo.

Após uma hora de ponderações sobre os proble-
mas sociais que poderiam advir da reintegração, o Juiz 
Beethoven perguntou ao Sr. Uwada se ele concordaria 
com a concessão de um prazo de 15 dias para a reali-
zação de um entendimento. Mesmo tendo o advogado 
da massa falida, Waldir Helu, expressado sua discor-
dância, o síndico concordou. O Juiz Beethoven pediu 
que o síndico redigisse um requerimento explicitando 
sua concordância e a de todos os presentes. Nesse 
mesmo documento, o juiz deferiu a suspensão da rein-
tegração por 15 dias. Também registrou seu telefone-
ma à Juíza Márcia Loureiro solicitando a suspensão 
da reintegração pelo prazo acordado.

De pronto, seguindo a recomendação do próprio 
juiz, levamos aquele documento ao Juiz Rodrigo Ca-
pez, no Tribunal de Justiça, que estava encarregado 
pelo Presidente Sartori de nos receber. Ainda no TJ, 
o Juiz Rodrigo Capez, auxiliar direto do Presidente 
do Tribunal – e o mesmo que depois avalizou toda a 
ação da PM no Pinheirinho –, comprometeu-se a se 
empenhar por uma solução negociada.

Naquela mesma tarde, conversei com a Secretá-
ria Nacional de Habitação, Inês Magalhães – que hoje 
participou da audiência –, sobre o prazo aberto para 
a negociação. Ela se prontificou a receber o Prefeito 
Eduardo Cury, de São José dos Campos, na Secreta-
ria Geral da Presidência, para acelerar os planos do 
possível aproveitamento de parte daquela área para 
o desenvolvimento de programa de moradia. Naquela 
tarde, o Governador Geraldo Alckmin informou a mim 

próprio que, se o Governo Federal e a Prefeitura che-
gassem a um entendimento, o Governo Estadual pro-
videnciaria a infraestrutura necessária para o terreno.

No dia 19, o Prefeito Cury foi à Brasília, dialogou 
no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas adiou a 
reunião que teria sobre o Pinheirinho. No dia 20, veio 
a São Paulo. Depois de ter conversado com juízes, 
teve a atenção de me visitar, em minha residência, 
para expor as dificuldades e progressos havidos, nos 
últimos oito anos, no seu relacionamento com a co-
munidade do Pinheirinho. Conversamos por uma hora 
e meia. Falou de sua discordância com a ocupação, 
mas também de sua responsabilidade em resolver os 
problemas sociais daquelas famílias, em especial com 
os serviços de educação e saúde – e, obviamente e 
principalmente, para com as crianças. Eu próprio rela-
tei, então, a disposição do Ministério das Cidades, da 
Secretaria Nacional de Habitação e da Secretaria-Geral 
da Presidenta Dilma Rousseff de acelerar um entendi-
mento para o assentamento definitivo das famílias. Foi 
agendado com o Prefeito uma reunião para a semana 
seguinte. No sábado, 21, deslocamo-nos – eu, o Ivan 
Valente e diversos outros Parlamentares – para o Pi-
nheirinho, onde relatamos, a cerca de 700 pessoas ali 
reunidas em assembleia, que estava sendo construída 
uma solução para o caso. Recomendamos a todos que 
se portassem com serenidade e respeito. Na ocasião, 
pedi a todos que seguissem as recomendações de, 
por exemplo, Martin Luther King Jr., que recomenda-
va a todos, sempre, como “eu tenho um sonho”, que 
é sempre importante confrontarmos a força física com 
a força da alma.

Eis que, no domingo, dia 22, às seis e pouco da 
manhã, alertado pelo Vereador Tonhão Dutra, fiquei 
sabendo que cerca de dois mil policiais com extraor-
dinário aparato, com helicópteros, atirando balas de 
borracha, bombas de gás e com pimenta, junto com 
a guarda municipal, esta com arma de fogo, gás la-
crimogêneo, tratores, viaturas da ROTA, passaram a 
expulsar os moradores daquela área, retirando-os de 
suas residências, forçando-os a se dirigirem a abrigos 
nas áreas contíguas como a do Campo dos Alemães. 
Ao verem aquelas cenas, alguns dos moradores das 
áreas vivinhas protestaram. Então, a operação da PM 
expandiu-se para as áreas vizinhas, possivelmente 
para tentar criminalizar a conduta daquela comunidade.

No Pinheirinho e na vizinhança, houve inúmeras 
pessoas que foram feridas com tiros de balas de bor-
racha – sendo que um deles esteve aqui hoje, o 

Sr. David Washington Furtado, que mostrou, na 
audiência pública, o tiro que levou da guarda munici-
pal, que estava, inclusive, apontando a arma para sua 
esposa, na hora em que ambos estavam saindo do 
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Pinheirinho e já no Campo dos Alemães. Sua esposa, 
Laura Maria Silva de Souza, que esteve aqui também 
presente, descreveu o momento em que o seu marido 
se colocou à frente dela e a bala, que talvez viesse 
para ela, atingiu seu marido na coluna, causando-lhe 
graves consequências – o que poderia torná-lo até 
paralítico, mas não completamente. Entretanto, a bala 
– segundo o diagnóstico feito pelo médico e entregue 
pelo Sr. David Washington Castor Furtado para o Se-
nador Aloysio Nunes Ferreira – trouxe-lhe consequên-
cias, pois diversos nervos da perna foram atingidos e 
ele agora precisa de um tratamento fisioterápico de 
grande complexidade. 

No Pinheirinho e na vizinhança, houve inúme-
ras pessoas feridas, inclusive uma mulher que levou 
12 pontos na boca; um homem de 70 anos, o Sr. Ivo, 
que, agredido em sua cabeça, está até hoje interna-
do na UTI, segundo testemunho de seus próprios vi-
zinhos, David e Laura, que o viram na hora em que foi 
agredido. Naquele hospital, o diagnóstico foi de AVC, 
mas, na verdade, ele teve traumatismo craniano, con-
forme podem testemunhar as pessoas que o viram 
ser agredido pelos policiais militares. Houve também 
outro homem que, conforme mostraram as imagens de 
TV, foi brutalmente agredido por golpes de cassetetes, 
centenas não conseguiram se organizar – depois do 
trauma de fugir da polícia, das bombas e da humilha-
ção – para contratar o carreto, ou não tinham dinheiro 
na mão para pagar. Entre os que o fizeram, a maioria 
não pôde retirar tudo o que tinha, mas apenas o que 
coube em uma Kombi. Temos de lembrar que o terreno 
só tinha uma entrada, e o trânsito das Kombis e dos 
caminhões foi limitado, ou melhor, foi caótico. A entra-
da dos tratores que demoliram todas as construções 
existentes no Pinheirinho foi uma ação de uma brutali-
dade atroz – aliás, como demonstrado hoje no DVD, de 
excelente qualidade, feito por diversas pessoas, como 
o da Srª Andrea Luswarghi e o da Srª Camila Sampaio 
e outros. O próprio Senador Pedro Simon disse que 
o documentário estava de excelente qualidade e que 
pode até ser apresentado em um desses festivais de 
documentários, porque foi muito bem feito. 

Ficou ali demonstrada, até no episódio filmado 
pela TV Record, a brutalidade com que os tratores 
passaram a destruir aquelas residências, destruindo 
quaisquer aparelhos, como geladeiras, e outros per-
tences que estavam nas casas, antes que os seus 
residentes pudessem ali retirá-los.

A entrada dos tratores que demoliram todas as 
construções existentes no Pinheirinho foi uma ação 
de uma brutalidade atroz. A casa de uma empregada 
doméstica e depois cozinheira em um restaurante in-
formal e do marido, motorista de ônibus, que possuía 

geladeira, fogão, TV, computador e tudo o que eles 
compraram em oito anos por meio de prestações e 
mais prestações, foi destruída. Quem irá ressarcir es-
sas pessoas?

No domingo, 22 de janeiro, ao sermos avisados 
pelo vereador Tonhão Dutra, eu próprio dirigi-me ao 
Palácio dos Bandeirantes, às 7 horas eu estava ali no 
portão, para tentar conversar com o Governador Geral-
do Alckmin, que me recebeu às 8h30min, enquanto o 
Deputado Ivan Valente foi para o Pinheirinho, onde tes-
temunhou tais ações violentas. O Governador Geraldo 
Alckmin transmitiu-me que tudo seria feito com civilida-
de e respeito àquelas pessoas, mesmo que carentes. 
Entretanto, os abusos foram extremamente graves.

Às 23h40min, com precisão, um grupo de poli-
ciais da Rota – e quero salientar que, ainda hoje, ouvi 
do casal David e Maria Laura, que estiveram comigo, 
que eles viram, na véspera, inúmeras viaturas da Rota, 
que estavam ali acampadas como que para preparar a 
ação tão violenta que iria ocorrer no dia seguinte. Eis 
que, às 23h40min daquele mesmo dia 22 de janeiro, um 
grupo de policiais da Rota, composto por três viaturas 
e cerca de dez a doze policiais, efetuou uma diligência 
no Campo dos Alemães, local contíguo ao Pinheirinho. 

Segundo depoimentos efetuados perante a Pro-
motoria de Justiça, eles entraram numa residência sem 
mandado judicial, a título de averiguar a existência de 
drogas e perpetraram uma série de abusos da mais 
alta gravidade, envolvendo principalmente as moças 
existentes na casa, que foram vítimas de violências 
sexuais que aqui não vou historiar, até por serem atos 
constrangedores e degradantes. Eu já os mencionei 
na semana passada e hoje, na audiência pública. O 
Comandante-Geral da PM, Cel. Álvaro Camilo, providen-
ciou que a Corregedoria da PM ouvisse essas moças.

Mas é muito importante que, de fato, conforme o 
Governador Geraldo Alckmin mencionou a mim, haja 
uma apuração rigorosa desses fatos. Ele garantiu mais 
de uma vez, inclusive pela carta que o Secretário da 
Casa Civil, Sidney Beraldo colocou aqui, hoje divulgou, 
enviada à Comissão de Direitos Humanos.

Algumas jornalistas, dentre as quais Laura Capri-
glione e Marlene Bérgamo, testemunharam o relato de-
talhado daquelas moças e acompanharam o Promotor 
de Justiça, o Delegado da 3ª DP e o perito da Polícia 
Civil no recolhimento dos objetos comprobatórios das 
acusações apresentadas contra os policiais.

É muito importante que os Juízes Márcia Faria 
Mathey Loureiro, Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, Ro-
drigo Capez e o Desembargador Ivan Sartori acompa-
nhem de perto a apuração destes lamentáveis episó-
dios para que conheçam melhor as consequências de 
suas decisões, principalmente a que revogou o ato que 
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suspendia a reintegração de posse do Pinheirinho, no 
momento em que estava em curso um entendimento 
dos três níveis de governo no sentido de garantir não 
apenas a integridade das famílias ali residentes, mas 
também o respeito à função social da propriedade.

É fundamental que os três níveis de governo re-
tomem os entendimentos para resolver as carências 
de moradia e de direitos sociais daquela comunidade, 
seja com o possível aproveitamento de parte da área 
do Pinheirinho, conforme estava sendo aventado, seja 
com a utilização de outra área municipal. 

Esse assunto poderia ter avançado mais na au-
diência pública marcada para hoje cedo, na CDH, 
se, sobretudo, tivessem comparecido o Secretário de 
Habitação do Governo de São Paulo, Silvio Torres, 
a Secretária de Justiça, Eloisa Arruda, bem como o 
Prefeito Eduardo Cury, que me telefonou ontem dos 
Estados Unidos dizendo que não poderia comparecer. 
Infelizmente também não tivemos a presença dos Juí-Juí-
zes Márcia Faria Mathey Loureiro, Luiz Beethoven Gi-
ffoni Ferreira, Rodrigo Capez e do próprio Presidente 
Ivan Sartori. 

Uma sociedade democrática não pode tolerar 
que o Poder Público – incluído Judiciário, Executivo 
e Legislativo – perpetre ações como as ocorridas no 
Pinheirinho. Lá, não tiraram vida daquelas pessoas, 
salvo de uma maneira que acabou resultando em óbi-
to, quando uma bomba foi jogada para dentro de um 
automóvel, e uma mulher que, assustada, ao guiar 
acabou atropelando uma pessoa e causando óbito. 
Indiretamente, então, houve uma morte, mas houve 
diversos feridos, tiraram a dignidade daquelas pesso-
as jogadas na rua, sem saída. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Além disso, como serão ressarcidas pela perda de 
suas propriedades? Fogões, geladeiras, mesas com 
cadeiras na cozinha, sofás, guarda-roupas, as fotos 
dos filhos que cresceram ali etc. Há que se tomar me-
didas para a superação da dura realidade que essas 
pessoas estão enfrentando.

Sr. Presidente, Senador José Agripino, não se 
pode simplesmente achar que a Constituição assegura 
o direito à propriedade privada. Na verdade, assegura o 
direito à propriedade privada, desde que realizada com 
função social, aproveitada para a função social. Mas 
não se pode querer considerar sagrada a propriedade 
privada daqueles que têm áreas como de 1,3 milhão 
metros quadrados e, ao mesmo tempo, desrespeitar o 
direito à propriedade daqueles que têm móveis como 
sofás, geladeira, aparelhos de televisão ou um animal 
de estimação que foi morto pela PM.

Quero aqui dizer, prezado Presidente Waldemir 
Moka, que hoje houve um momento na audiência pú-
blica em que o Senador Aloysio Nunes Ferreira ob-
servou que se estava utilizando a audiência pública 
para o propósito de simplesmente estar-se fazendo 
campanha para o PT e para os partidos envolvidos na 
solidariedade ao pessoal do Pinheirinho e para criticar 
o Governo Alckimin, o Governo do PSDB.

Quero aqui afirmar, sendo eu um Senador do 
PT, que se houvesse, no governo do Partido dos Tra-
balhadores, policiais militares ou guardas municipais 
tivessem realizado ações com tanta arbitrariedade e 
violência, eu estaria, da mesma maneira, aqui, cum-
prindo com o meu dever de apurar o desrespeito aos 
direitos humanos, como ali aconteceu.

Portanto, quero dizer ao Senador Aloysio Nunes, 
que colocou no Twitter que o Senador Suplicy começou 
a fazer campanha para a eleição de 2014: ora, a cada 
instante, momento, hora, é meu dever, aqui, representar 
o povo de São Paulo, fiscalizar os atos do Executivo, 
em nível federal, estadual e municipal, e expressar o 
sentimento do povo. Quando, neste País e, sobretudo, 
no meu Estado, direitos humanos são desrespeitados, 
constitui meu dever como Senador aqui apontar, pro-
curando esclarecimentos.

Quero dizer algo mais: o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira havia criticado os líderes do movimento do Pi-
nheirinho e hoje, no início da sessão, resolveu fazê-lo, 
mas eis que, hoje, estava presente o Sr. Valdir Martins 
de Souza, o Marrom, que, então, esclareceu um pouco 
da sua vida. Ao final desse esclarecimento...

Se me permite, Senador Moka, eu lerei rapida-
mente, aqui, porque é importante, tendo em vista o 
que o Senador Aloysio Nunes havia falado.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu vou conceder a V. Exª mais três 
minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
São suficientes.

“Meu nome é Valdir Martins de Souza, o 
Marrom. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 
10 anos, como todos os garotos que moram 
na roça. Aos 13 anos perdi parte de um dedo. 
Não recebi nenhuma indenização, coisa que é 
muito comum acontecer com as pessoas que 
neste país afora trabalham na plantação de 
ramin, na colheita de arroz, trigo, no corte de 
cana, do sisal, na quebra de coco de babaçu 
ou ainda outros tipos de trabalho rural.

Até os 18 anos trabalhei de sol a sol, sem 
carteira assinada. Comia arroz e feijão com 
molho de mamão verde ou guisado de bana-
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na verde, que é como vivem os trabalhadores 
no norte paranaense.

Depois vim para São José dos Campos. 
Hoje tenho 54 anos e trabalho há 36 com car-
teira assinada. Trabalhei na SP Alpargatas, nos 
Correios, na Rhodia, na Philips, na construção 
civil, na Avibras e há 18 anos trabalho na Tecsat.

Há 14 anos a empresa não deposita 
INSS, nem FGTS, porque ela entrou em re-
cuperação judicial. O Banco do Brasil, como 
um dos credores, não quis fazer um acordo 
para pagar os direitos dos ex-funcionários. E 
até agora nenhum Juiz ordenou à empresa 
vender seu terreno para pagar os direitos de 
centenas de ex-funcionários.

Como funcionário da Tecsat me tomei 
diretor do sindicato dos metalúrgicos de São 
José dos Campos e Região. Fui proposto como 
membro da Executiva Nacional da Conlutas 
como responsável pelo movimento dos sem 
teto a partir da luta do Pinheirinho, porque 
sempre gostei do movimento popular. Minhas 
primeiras experiências nos movimentos sociais 
se iniciaram nas Comunidades Eclesiais de 
Base (CEBs), no Paraná.

Aí comecei a entender que a saúde, edu-
cação e moradia são um direito do povo e res-
ponsabilidade do Estado. Já os movimentos 
sociais, os sindicatos e associações, se querem 
lutar de verdade pelos direitos dos trabalha-
dores e do povo, devem ter vida própria, ser 
independente e se auto-sustentar a partir da 
contribuição de seus participantes. Por isso 
sempre defendi que essas organizações não 
buscassem recursos junto ao Estado ou em-
presários. Nada de rabo com ninguém.

No Pinheirinho provamos que isso é possí-
vel. Ali o povo construiu suas casas com pouco 
dinheiro. O movimento construiu seu barracão 
de assembleia e atividades culturais, e também 
sua sede. Humildes, mas sem superfaturamento.

Em 8 anos praticamente construímos 
um bairro inteiro, onde apesar de todas as 
dificuldades, quase não tinha crimes, mesmo 
pequenos roubos. Não precisávamos de Poli-
cia, de Marronzinho ou da Guarda Municipal. 
Tínhamos uma Coordenação responsável por 
cada setor do bairro, onde tudo se discutia. Os 
coordenadores faziam reuniões semanais com 
os moradores de seu setor. E assim mantínha-
mos o bairro organizado.

Sem dúvida a experiência do Pinheirinho 
provocou muito desconforto no Poder Público 

e nas classes ricas, que sempre marginaliza-
ram o povo pobre e não podiam aceitar o que 
estava ocorrendo.

O Pinheirinho era um projeto indepen-
dente do povo pobre que estava dando certo, 
porque as pessoas estavam recuperando sua 
dignidade e sua auto-estima. Não foi à toa que 
o Pinheirinho foi tomado como estudo em di-
versas teses de mestrado.

Por isso penso que além dos interesses 
econômicos que levaram à desocupação, havia 
também razões políticas. Tinha que se impedir a 
todo o custo que o Pinheirinho fosse um exem-
plo a ser seguido. Não se podia deixar passar 
a ideia de que o povo pobre é capaz de se or-
ganizar e construir sua própria vida de forma 
independente, sem depender de favor político.

Isso é o que explica toda uma campanha 
que foi feita para desmoralizar o bairro, passan-
do a ideia que ali só tinha bandidos e traficantes. 
Por isso toda tentativa de criminalizar o movi-
mento, de perseguir e a difamar seus dirigen-
tes. Essa campanha é parte de uma campanha 
maior para desmoralizar a luta do nosso povo. 
Mas enquanto houver injustiça social, nossa 
luta continua. Vamos mostrar que temos mais 
dignidade que essa gente, que apesar de ter 
mais condições econômicas que o povo do Pi-
nheirinho, não são nenhum exemplo, porque tem 
as mãos bastante sujas. O episódio da desocu-
pação do Pinheirinho deixa isso bastante claro,

Agradeço o grande apoio que temos rece-
bido dos movimentos sociais, dos artistas, juris-
tas, dos partidos de esquerda e de muitos par-
lamentares como é o caso do Senador Suplicy.

São José dos Campos, 22/02/2012.
Valdir Martins (Marron)” [Sic]

Portanto, diante dessa carta e das explicações 
que deu, felizmente, o Senador Aloysio Nunes Ferreira 
pediu desculpas pelas suas afirmações e adjetivações 
em relação ao Sr. Valdir Martins de Souza.

Por isso, quero agradecer a V. Exª, Senador Wal-
demir Moka, por ter me concedido o tempo necessário. 
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Agripino.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. José Agripino deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Eduardo Suplicy 
pelo pronunciamento.

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra 
para fazer um breve registro, que considero importante, 
da notícia divulgada pela Receita Federal de que pror-
rogou para 12 de março o vencimento do Simples Na-
cional, que vencia agora em 22 de fevereiro. Portanto, 
o programa de recepção dos dados e do pagamento 
desses parcelamentos e dessas ações mensais foi 
revisto, foi refeito.

O Comitê Gestor do Simples Nacional, coorde-
nado pela Receita Federal e responsável pelo regime 
especial, avisou que a adaptação do programa de com-
putador que calcula o valor da parcela em relação aos 
novos limites de enquadramento provocou a mudança 
de data. O aplicativo só ficará pronto no dia 5 de mar-
ço. Portanto, até 12 de março, a parcela vencida em 
22 de fevereiro, do Simples Nacional, foi prorrogada.

É uma boa notícia, porque muitos empresários 
não estavam conseguindo entrar no sistema e fazer 
o pagamento.

É importante lembrar que os contribuintes que 
pediram adesão em janeiro não terão nenhum prejuízo 
e que o limite máximo de faturamento anual passou 
de R$240 mil para R$360 mil para microempresas e 
de R$2,4 milhões para R$3,6 milhões para as peque-
nas empresas. Para os empreendedores individuais, 
profissionais autônomos formalizados, o teto subiu de 
R$36 mil para R$60 mil.

Foi aprovada por este Congresso a ampliação 
do teto do Supersimples, o pequeno empreendedor 
individual, tudo isso, Sr. Presidente Moka. E agora nós 

estamos vendo um resultado, que é a formalização do 
emprego em nosso País.

Então, eu gostaria de dar essa notícia, parabe-
nizar a Receita Federal pela extensão da data, dizer 
que é importante atender os pequenos empresários e 
pedir o registro da matéria “Pagamento da parcela do 
Simples Nacional de janeiro é prorrogado para março”.

Gostaria também de fazer o registro de que esta-
mos com três medidas provisórias trancando a pauta. 
As três medidas já foram lidas e já têm relatores de-
signados. O relator da última medida provisória que 
aqui chegou é o Senador Eunício Oliveira. O Senador 
Fernando Collor também é relator de matéria. Deve-
remos ter uma votação já de um primeiro relatório, do 
Senador Clésio Andrade, na próxima quarta-feira. Já 
que teremos sessão deliberativa na terça, poderemos 
estar aptos a votar na quarta-feira a primeira medida 
provisória, que diz respeito à Lei Kandir, a repasses 
para Estados e Municípios. Na semana seguinte, vota-
remos as outras duas matérias de medidas provisórias, 
destrancando a pauta e fazendo com que as medidas 
provisórias não percam a sua validade, porque elas 
perdem a validade no dia 08 de março. Temos um 
prazo bastante curto para votar essas matérias. Vai 
ser preciso um esforço das Srªs e Srs. Senadores na 
discussão e na votação, mas acreditamos que essas 
matérias serão aprovadas.

Era esse o registro que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, como orador inscrito, 
o Senador Agripino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos na quinta-
-feira depois da Quarta-Feira de Cinzas. O Carnaval 
acabou, e o Brasil começa a trabalhar.

A notícia que está estampada nos jornais de on-
tem para hoje é, aparentemente, alvissareira. Ela dá 
conta, tendo como fonte o Ministério do Trabalho e Em-
prego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempre-
gados (Caged), da criação de 118,8 mil empregos no 
mês de janeiro. Senador Romero Jucá, aparentemente 
é uma bela notícia – 118 mil empregos! –, só que V. 
Exª, que é político como eu, sabe que essa história de 
tendência e curva é fundamental. Nós, que somos can-
didatos, que vemos as pesquisas de opinião pública, 
sabemos perfeitamente que mais importante do que 
tudo é curva de tendência. E aí é onde mora o perigo, 
a minha preocupação e a razão da minha fala nesta 
quinta-feira após o Carnaval, com uma manifestação 
de preocupação e de alerta. Alerta com muitas coisas, 
entre as quais, muita irresponsabilidade, muita dema-
gogia e muito marketing político prejudicial ao País. E 
eu me explico.

Em janeiro do ano passado, em vez de a notícia 
ser a da criação de 118 mil empregos, era a de terem 
sido criados 152 mil empregos. De janeiro de 2012 
para janeiro de 2011, houve uma queda na curva de 
22%. Isso é preocupante? É claro que é preocupan-
te, não pelo número só, mas pelas circunstâncias que 
justificam essa diminuição no nível ou na curva da ge-
ração de emprego, que era ascendente e que traduz 
o crescimento do País.

De que adianta o Brasil ter a sua economia acres-
cida, se junto com isso não vierem empregos novos e 
renda elevada? Nada! Crescimento de PIB interessa 
quando vem acompanhado do crescimento de emprego 
e do crescimento da renda dos empregados. Aí, sim, 
o país usufrui. O país é a sua essência, é o seu povo, 
não é o seu governo.

Então, essa queda de janeiro de 2012 para janeiro 
de 2011 é profundamente preocupante. Preocupante, 
e ela tem razões. O que está acontecendo? O Brasil 
está ficando menos competitivo? Claro que está. Como 
está? Basta ver a recente revisão no acordo Brasil–
México. O Brasil fez um acordo de exportação e im-
portação de veículos com o México, já há alguns anos. 
No começo, era altamente superavitário para o Brasil, 
porque a indústria brasileira conseguia exportar um 
mundo de automóveis para o México e importava uma 
quantidade menor de automóveis do México para cá.

O México foi mais competitivo e, ao longo dos 
anos, inverteu completamente essa tendência, levando 
o Governo brasileiro a buscar, meio de joelhos, uma 
revisão do acordo bilateral para importação e expor-
tação de veículos, evitando a importação do carro 
mexicano competitivo, porque o carro brasileiro ficou 
não competitivo para exportação. Produto de quê? De 
muitas coisas, entre as quais impostos, custo de mão 
de obra, enfim, o custo Brasil – o custo Brasil, que é 
sim responsabilidade de governo.

O Governo brasileiro, para manter – olha, Presi-
dente Moka – esse nível de emprego, foi obrigado a 
fazer, por exemplo, a sobretaxa do IPI para veículos 
importados, para evitar a importação de veículos, que 
prejudica, é claro, a indústria brasileira – “brasileira”, 
porque na verdade são montadoras de capital mul-
tinacional, que são bem-vindas, é claro, que geram 
empregos aqui e que tiveram uma proteção especial 
pela concessão de um IPI a mais para o veículo im-
portado. Bom, espasmodicamente, e muito ruim, do 
ponto de vista do médio prazo, porque, no curto prazo, 
consegue-se manter o emprego na Volkswagen, na Fiat 
etc., etc., mas, a médio prazo, a falta da competição 
com o veículo importado que traz tecnologia e compe-
tição, forçando a baixa do preço, onde é beneficiado o 
contribuinte, é muito ruim, e o Governo, para manter o 
emprego, foi obrigado a lançar mão de uma coisa que, 
na minha opinião, é muito ruim, que é o protecionismo. 

Num regime de economia global, ou se deixa que 
os agentes econômicos ajam de forma global e tenha 
emprego quem for competitivo, ou se dá crescimen-
tos espasmódicos, eventuais, que não se sustentam. 

E o Governo, para manter esses 118 mil empre-
gos, foi obrigado a fazer esse instrumento de prote-
ção aos empregados de São Bernardo do Campo e 
do Brasil inteiro com os automóveis, criando, sim, a 
manutenção de emprego no momento, mas criando, 
a médio prazo, um problema sério de manutenção de 
emprego, porque a não importação de veículos com 
alta tecnologia e com preço baixo impede que o bra-
sileiro para ser competitivo agregue tecnologia ao ve-
ículo, baixe preço por competição e perca a condição 
de vender barato para o mundo, obrigando o brasilei-
ro a comprar caro e démodé – equipamento e veículo 
caro e fora de moda.

Muito bem. O acordo com o México está revisto, 
e a manifestação clara da “incompetitividade” do Bra-
sil, que responde por parte da perda da geração de 
emprego. Repito: em janeiro de 2011, houve 152 mil 
empregos novos; em janeiro de 2012, 118 mil empre-
gos novos.

É verdade que se está criando – mas muito menos 
do que se estava criando –, e a curva está declinando. 
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Cabe aí uma avaliação e uma reflexão do porquê. Onde 
esses 118 mil empregos aconteceram? Em primeiro 
lugar, no setor de mineração. Enquanto a China estiver 
crescendo, enquanto o mundo, que está crescendo, 
importar minério do Brasil, nós teremos a geração de 
emprego crescente no setor de mineração. E se isso 
diminuir? Diminui o nível de emprego. Somos vulnerá-
veis ao crescimento do mundo no maior empregador 
neste momento, que é o setor de mineração.

O segundo setor é o de prestação de serviços, 
que, no Brasil, é caríssimo. Mesmo assim, está se ge-
rando emprego. 

O terceiro é o da construção civil. Aí quero fazer 
uma observação, fazendo uma manifestação clara de 
preocupação, de preocupação com a gestão do Go-
verno, que está levando as pessoas a falsas ilusões.

Quero me referi a uma grande obra que diz res-
peito a minha região, que é a transposição do rio São 
Francisco. Não sei, Presidente Moka, se V. Exª tem 
conhecimento – deve ter. V. Exª é um brasileiro bem 
informado, é um sul-mato-grossense de muita quali-
ficação e sabe – de que o Presidente Lula, até num 
gesto corajoso, enfrentando divergências na própria 
região, há cinco anos lançou a transposição do rio São 
Francisco. Lançou de forma intempestiva, descuidada 
e, portanto, com riscos claros e que começam a apare-
cer e de prejuízo ao interesse público. Como prejuízo 
ao interesse público?

Presidente Moka, quando a obra começou, os 
700 e tantos quilômetros de canais, existiam nove mil 
empregados e, hoje, existem 3.900 empregados.

A Presidenta Dilma foi a alguns canteiros de 
obras, num gesto de marketing, para dizer que a obra 
não estava parada. Está parada, sim. Vou dizer por quê.

Aí entra a minha preocupação com o desemprego 
da construção civil através de obras públicas grandes 
como essa. A minha preocupação potencializa na hora 
que vejo o anúncio do trem-bala, anunciado como uma 
obra que o Brasil possa fazer neste momento. Não 
pode! Não tem dinheiro para investir naquilo que foi 
anunciado, no prazo que está anunciado. Não tem! É 
mais uma peça de marketing como foi a Transnordes-
tina e como foi a transposição do rio São Francisco.

V. Exª sabe por que a transposição foi um vexa-
me e está sendo um vexame para o próprio Governo, 
que anunciou há cinco anos e disse que inauguraria 
este ano. Se tudo retomar num bom ritmo, inaugura-se 
em 2015, já com o sucessor da Presidente Dilma? Por 
falta de projeto. Por falta de planificação.

A obra, que começou com um valor, já cresceu em 
mais de 30% do valor, porque, quando a obra foi licita-
da, não existiam projetos. A obra foi feita para ganhar 
eleição, para potencializar votos na região Nordeste.

Eu sou favorável a transposição do rio São Fran-
cisco, porque ela beneficia o meu Rio Grande do Norte. 
Mas o que eu quero é que ela seja feita e feita com di-
nheiro público bem gasto. Não por uma obra começada 
por um valor e que já está hoje multiplicada por 1,4. 
Por razão de quê? Por falta de projeto. A obra foi irres-
ponsavelmente licitada, sem projeto básico existente, 
com anteprojetos que, na verdade, não aconteceram, 
produzindo, inclusive, o que já ocorreu, ou seja, o de-
sabamento de um túnel com prejuízo de vidas que se 
perderam em função de falta de projetos.

Por que as construtoras estão devagar, devagar 
quase parando? Porque não têm projetos. Porque fal-
tam aditivos contratuais. Em função de quê? De uma 
concorrência ganha para uma coisa e para executar 
uma realidade que é outra. Razão pela qual a Presi-
dente Dilma foi lá para constatar uma realidade que o 
Governo dela é que tem que consertar. Mas conserta 
se tiver planejamento.

Essa queda no nível de emprego de 152 para 118 
mil, tendo como a terceira maior perda a construção 
civil, deve-se a coisas como esta. Vexame maior foi na 
Transnordestina: dos 1.700 km – há cinco anos que se 
arrasta essa obra – só 10% estão feitos. 

Os grandes projetos deste País, os metrôs, a 
Transnordestina, transposição do São Francisco – bas-
ta examinar os números do PAC –, estão realizados 
em um percentual absolutamente ridículo. Por falta de 
quê? De gestão. E aí onde entra... O Brasil será com-
petitivo se tiver infraestrutura compatível com o seu 
crescimento. Do contrário, o Brasil estará proibido de 
crescer. Porque, se crescer mais do que 3,5%, não tem 
porto, não tem aeroporto, não tem estrada para aguen-
tar. Cresce e entope, como estão entupidas as cidades 
do Brasil, onde o brasileiro conseguiu conquistar uma 
posição para poder comprar um automóvel para pa-
gar em cinco anos, compra o carro, mas não tem rua 
para andar. Isso porque o Governo, a quem compete 
a provisão da infraestrutura, falha. 

Essa é a preocupação que eu guardo e que trago 
nesta quinta-feira. O nível de emprego está crescendo, 
mas está crescendo em uma curva declinante. O Bra-
sil está ficando claramente “incompetitivo”, haja vista 
a taxação do IPI para o automóvel importado para se-
gurar artificialmente o emprego, a revisão do acordo 
Brasil-México e esses fatos lamentáveis como os que 
estou acabando de citar, que são a visita recente da 
Presidente Dilma para constatar o malogro do Governo 
do PT, o malogro de uma peça de marketing. 

Essa obra foi anunciada e é uma obra importante, 
mas não é feita por atitudes irresponsáveis, pelo fato 
de ela ter sido posta em concorrência com projetos 
básicos e não com projetos de verdade, levando a que 
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as construtoras parem, esperando a revisão contratu-
al que não acontece, com um monumental aumento 
no custo das obras e o estabelecimento de um clima 
de discórdia completa entre Governo e construtoras.

De modo que, com isso, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, eu queria trazer, nesta quinta-feira, esta mi-
nha preocupação com o estado de coisas no Brasil: 
ou nós tomamos providências enquanto é tempo, para 
fazer deste um País competitivo, segurando o gasto 
público, diminuindo o tamanho da máquina do Estado, 
cuidando da carga tributária deste País, investindo o 
que deve ser investido em infraestrutura, mas também 
em educação e em saúde, ou este País não será com-
petitivo nunca. 

E esta é a minha palavra como Presidente de um 
partido de oposição que não torce pelo “quanto pior, 

melhor”; pelo contrário, este meu alerta aponta para 
a correção de rumos, porque eu quero, como V. Exª, 
um Brasil melhor.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço e parabenizo o Senador José 
Agripino Maia pela lucidez, pelo pronunciamento que 
faz no sentido de contribuir com este País.

Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 16 
minutos.) 
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Ata da 14ª Sessão, Não Deliberativa 
em 24 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka e Alvaro Dias

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 5 minu-
tos e encerra-se às 10 horas e 36 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:

– Nº 514, de 2006 (nº 2.354/2006, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Natureza Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Jardim, Estado 
de Mato Grosso do Sul;

– Nº 59, de 2008 (nº 435/2007, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Empresa de Radiodifusão Pantaneira Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Miranda, Estado 
de Mato Grosso do Sul;

– Nº 266, de 2008 (nº 614/2008, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Difusão Comunitária de Olivedos 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Olivedos, Estado da Paraíba;

– Nº 350, de 2008 (nº 438/2007, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Cacaré FM Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Sapé, Estado da Paraíba;

– Nº 1.017, de 2009 (nº 1.894/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Portal do 
Sertão para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Arcoverde, Estado de 
Pernambuco;

– Nº 383, de 2010 (nº 2.328/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação de Comunicação Comu-

nitária do Distrito de Montevidéo para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Conceição, Estado da Paraíba;

– Nº 169, de 2011 (nº 2.953/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária dos Mora-
dores de Tartarugalzinho para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Tarta-
rugalzinho, Estado do Amapá;

– Nº 204, de 2011 (nº 2.470/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Rádio Editora Magia Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Garibaldi, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Nº 216, de 2011 (nº 2.892/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Esmeralda Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Vacaria, Estado do Rio Gran-
de do Sul;

– Nº 217, de 2011 (nº 2.941/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Cultural de 
Música e Cinema para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de São José 
dos Campos, Estado de São Paulo;

– Nº 221, de 2011 (nº 3.110/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga per-
missão à Sociedade Rádio Vanguarda Limitada 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Paranaíta, 
Estado de Mato Grosso;

– Nº 223, de 2011 (nº 100/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Fundação Casper Líbero 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas curtas na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo;

– Nº 232, de 2011 (nº 213/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa Cruz 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL214



03764 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

ra em frequência modulada na cidade de Santa 
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul;

– Nº 233, de 2011 (nº 244/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Progresso de Juazeiro S.A. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Juazeiro do Norte, 
Estado do Ceará;

– Nº 252, de 2011 (nº 2.821/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autoriza-
ção à Associação de Radiodifusão Comunitária 
Imigrantes para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Criciúma, Estado de 
Santa Catarina;

– Nº 259, de 2011 (nº 2.980/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Timbó Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em frequência modulada na cida-
de de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina;

– Nº 264, de 2011 (nº 3.017/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio São José 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Erechim, 
Estado do Rio Grande do Sul;

– Nº 266, de 2011 (nº 3.049/2010, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a conces-
são outorgada ao Sistema Norte de Rádio Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em ondas médias na cidade de Serra, Estado 
do Espírito Santo;

– Nº 273, de 2011 (nº 80/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação Comunitária para o Desenvolvimen-
to de Várzea da Palma para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Várzea da 
Palma, Estado de Minas Gerais;

– Nº 274, de 2011 (nº 85/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Rádio União Comunitária para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Criciúma, Estado de Santa Catarina;

– Nº 276, de 2011 (nº 105/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Clube de Pernambuco S.A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas 
médias na cidade de Recife, Estado de Pernambuco;

– Nº 280, de 2011 (nº 284/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Lidersom FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Orlândia, Es-
tado de São Paulo;

– Nº 284, de 2011 (nº 306/2011, na Câmara dos De-
putados), que aprova o ato que renova a per-
missão outorgada à Rádio Barriga Verde Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina;

– Nº 292, de 2011 (nº 1.753/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Associação Comunitária Pró-Cultura 
de Eldorado para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Eldorado, Estado 
de São Paulo;

– Nº 293, de 2011 (nº 1.921/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-
rização ao Grupo Ação Unida pela Comunidade 
de Orindiúva para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Orindiúva, Estado 
de São Paulo;

– Nº 295, de 2011 (nº 2.057/2009, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga au-
torização à Fundação Fronteiras para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Fronteiras, Estado do Piauí;

– Nº 307, de 2011 (nº 2.853/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada ao Sistema Araçá de Comuni-
cações Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são de sons e imagens na cidade de Araçatuba, 
Estado de São Paulo;

– Nº 308, de 2011 (nº 2.855/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Rádio Alvorada de Cardoso 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em ondas médias na cidade de Cardoso, 
Estado de São Paulo;

– Nº 310, de 2011 (nº 2.858/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
cessão outorgada à Super Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de Canoas, Estado do 
Rio Grande do Sul;

– Nº 314, de 2011 (nº 2.897/2010, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outorga autori-
zação à Associação Cultural Comunitária Milênio 
para executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e

– Nº 341, de 2011 (nº 137/2011, na Câmara dos Depu-
tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Progresso de São Carlos Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
ondas médias na cidade de São Carlos, Estado 
de São Paulo.

215ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 25 03765 

Tendo sido aprovados terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, os Projetos de Decreto Legisla-
tivo nºs 514, de 2006; 59, 266 e 350, de 2008; 1.017, 
de 2009; 383, de 2010; 169, 204, 216, 217, 221, 223, 
232, 233, 252, 259, 264, 266, 273, 274, 276, 280, 284, 
292, 293, 295, 307, 308, 310, 314 e 341, de 2011, vão 
à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Esgotou-se, no dia 10 de fevereiro último, o 
prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no 
sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2010, da Senadora Marisa 
Serrano, que modifica a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, para conceder seguro-desemprego aos artis-
tas, músicos e técnicos em espetáculos de diversões.

Tendo sido aprovada terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, a matéria vai à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 492, de 2007, 
do Senador Flexa Ribeiro, que suprime o parágrafo 
único do art. 26 da Lei nº 11.457, de 16 de março de 
2007, para incluir as contribuições previdenciárias no 
procedimento de compensação de iniciativa do con-
tribuinte, previsto no art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996 (tramita em conjunto com o Projeto 
de Lei do Senado nº 699, de 2007).

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei 
do Senado nº 492, de 2007, vai à Câmara dos Depu-
tados; e o Projeto de Lei do Senado nº 699, de 2007, 
rejeitado, vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei da Câmara nº 119, de 2011 
(nº 819/2011, na Casa de origem, do Deputado Onofre 
Santo Agostini), que confere ao Município de Maravi-
lha, no Estado de Santa Catarina, o título de Cidade 
das Crianças.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, o Projeto de 
Lei da Câmara nº 119, de 2011, vai à sanção. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Se-
nadores que o Senado Federal está convocado para 
uma sessão especial a realizar-se segunda-feira, dia 
27 do corrente, às 11 horas, destinada a comemorar os 
cento e sete anos de fundação do Rotary Internacional, 
nos termos do Requerimento nº 1.554, de 2011, do 
Senador Valdir Raupp e outros Senhores Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 52, de 2012, na origem, comu-
nicando o recebimento da cópia do Requerimento nº 
11, de 2012, do Senador Alvaro Dias, bem como sua 
autuação como TC-003.506/2012-6 e remessa à Se-
cretaria-Geral de Controle Externo daquele Tribunal, 
para adoção de providências pertinentes.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 52-GP/TCU

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o rece-

bimento do Ofício nº 57 (SF), de 9-2-2012, por meio 
do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU cópia 
do Requerimento nº 11/2012, de autoria do Senador 
Alvaro Dias, que solicita “a realização de auditoria nos 
contratos de obras e manutenção das rodovias federais 
que receberam recursos para operações denominadas 
‘tapa buracos’, no período de 2006 a 2011”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado neste Tribunal como pro-
cesso nº TC-003.506/2012-6, foi remetido à Secreta-
ria-Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, 
para adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – O Aviso nº 52, de 2012, foi juntado ao proces-
sado do Requerimento nº 11, de 2012.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB 
– PR) – Com a palavra a primeira oradora inscrita, Se-
nadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul.

V. Exª tem 20 minutos, conforme o Regimento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Alvaro Dias, Srªs e Srs. Senadores, teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
servidores desta Casa, se buscarmos neste momento 
na Internet a expressão “ficha limpa”, Senador Pedro 
Simon, encontraremos mais de 11 milhões de citações. 
Não há melhor forma de comprovar a popularidade 
dessa lei. Todas as citações irão relacionar o termo a 
uma iniciativa popular para combater a corrupção elei-

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL216



03766 Sábado 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

toral, tema muito caro a V. Exª e a muitos Senadores 
nesta Casa. Virou projeto de lei e ganhou apoio com 
assinatura de mais de dois milhões de brasileiros, de-
pois de forte mobilização por meio de redes sociais, 
da Internet, do Facebook, do Twitter.

Quase dois anos após a aprovação na Câmara 
dos Deputados e pelo Plenário desta Casa, o Supre-
mo Tribunal Federal considerou a Lei da Ficha Limpa 
constitucional. 

Por sete votos a favor e quatro contra, uma go-
leada, diríamos num termo esportivo, Senador, nossa 
Corte Suprema se afinou com as aspirações populares. 
Uma decisão que pretende tirar de cena, Presidente 
Alvaro Dias, o político condenado em decisões cole-
giadas de segunda instância.

Venho a esta tribuna para celebrar a harmonia 
de visões entre o Poder Legislativo e o Supremo Tri-
bunal Federal determinada pela vontade expressa da 
população brasileira. Quando isso acontece, Senador 
Pedro Simon, sabemos que o País está trilhando o 
caminho certo.

Para se ter uma ideia do alcance político dessa 
lei, somente aqui no Distrito Federal, na Capital da 
República, pelo menos oito políticos tradicionais, de 
firme implantação regional, ficarão fora dos próximos 
pleitos eleitorais. 

A legitimação pura e simples da lei não vai afastar 
definitivamente o problema. O senhor, que é advoga-
do, saber perfeitamente bem dessas circunstâncias. 
Outras ações precisam vir na esteira da decisão dos 
Ministros da Suprema Corte.

Lembro aqui um recente pronunciamento em que 
o Senador Pedro Simon, meu colega de Bancada do Rio 
Grande do Sul, com larga experiência no Parlamento, 
citou a intenção do Ministro de Estado Chefe da Con-
troladoria-Geral da União, Jorge Hage, de apresentar 
à Presidência da República uma proposta inovadora e 
até oportuna e necessária: regulamentar a ficha limpa 
também para os cargos públicos, Presidente Alvaro 
Dias, mesmo os que não dependem de voto popular, 
de eleições. Ou seja, aplicar a Ficha Limpa também 
no âmbito do Poder Executivo.

Na mesma direção, o Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral, o MCCE, pressiona para que a 
nova regra se estenda também aos segundos escalões 
também no nível estadual e municipal. Os partidos polí-
ticos, aliás, já se organizam para repensar os métodos 
de filiação partidária e, até junho, início das convenções 
partidárias, prepararem-se para eleições municipais em 
perfeita sintonia com a Lei da Ficha Limpa.

O cenário político está sendo redesenhado. Como 
uma onda, avança e ganha adeptos em todo o Brasil.

Projeto de autoria do Vereador, meu correligio-
nário, José Rodolfo Mantovani, do meu Partido, o PP, 
já aprovado pela Câmara de Vereadores de Erechim, 
no Rio Grande do Sul, aplica a Ficha Limpa e prevê 
que pessoas que ocupam ou que concorrem a cargos 
de confiança e funções gratificadas não terão vez na 
esfera administrativa municipal de Erechim se tiveram 
sido condenadas pela justiça criminal, civil ou eleitoral. 
Terão a contratação proibida. A lei, Presidente Walde-
mir Moka, vale tanto para a Prefeitura quanto para a 
Câmara de Vereadores. Quem já ocupa esses cargos 
terá 120 dias para apresentar documentação, que será 
analisada com rigor por órgãos públicos. Esse projeto, 
aliás, já foi sancionado pelo Prefeito de Erechim.

No mesmo ritmo, estão iniciativas em vários ou-
tros Municípios pelo Brasil afora.

Motivados pela legitimidade dada pelo STF, a 
Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a maior ci-
dade do norte gaúcho, também está discutindo essa 
lei. Outro correligionário, o Vereador Rafael Bortoluzzi, 
foi o autor da proposta de emenda da Lei Orgânica 
municipal. Uma comissão especial foi instalada para 
trabalhar esse projeto, idealizado dentro do movimento 
comunitário, com a participação da União das Asso-
ciações de Moradores de Passo Fundo. Todos os re-Todos os re-
quisitos exigidos na Lei da Ficha Limpa serão lá, em 
Passo Fundo, também, Senador Simon, respeitados.

Em Macaé, Município do Rio de Janeiro, os vere-
adores já deram o primeiro passo para a implantação 
da Lei da Ficha Limpa na cidade. Nos próximos dias, 
devem realizar a segunda votação da lei de autoria do 
Vereador Paulo Antunes, do seu partido, o PMDB, im-
pedindo que secretários, subsecretários, presidentes de 
fundação, fundos e autarquias da prefeitura, diretores 
e vice-diretores da própria Câmara sejam nomeados 
se tiverem ficha criminal. Quem já ocupa um cargo co-
missionado terá seus registros analisados e pode ser 
exonerado imediatamente, Presidente Waldemir Moka.

Na Assembleia do meu Estado e também do Se-
nador Simon e do Senador Paim, o Rio Grande do Sul, 
uma iniciativa também da Deputada Zilá Breitenbach, 
do PSDB, vai no mesmo caminho da Lei da Ficha Lim-
pa, no âmbito estadual. 

O entendimento da maioria dos Srs. Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, considerando a lei legítima, 
recebeu o apoio de todos os setores da sociedade 
brasileira. A decisão se tornou um marco para a de-
mocracia e para a luta contra a corrupção e a impuni-
dade em nosso País. 

Estamos vivendo um desses momentos felizes na 
história nacional em que a sociedade se une com as 
autoridades constituídas e todos enxergam o caminho 
a seguir e em qual direção devem avançar. 
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Para que o momento atual tenha consequências 
históricas necessárias, outros instrumentos precisam 
funcionar. Nós, Senador Moka, aqui, no Parlamento, 
temos uma parte importante, insubstituível até, nessa 
maré de transformação da vida pública brasileira ao 
trilharmos a opção pela ética na política. 

O próximo passo, Srªs e Srs. Senadores, é a re-
forma política. 

Nesta legislatura, tive a honra de participar da 
comissão especial que discutiu essa reforma, presi-
dida, aliás, com muita habilidade e competência, pelo 
Líder e Presidente do meu partido, Senador Francisco 
Dornelles. O resultado desse trabalho, elaborado por 
um grupo de 15 Senadores, entre eles ex-Presidentes 
e ex-Governadores, já foi entregue a este Plenário. A 
expectativa é a de que, ainda neste primeiro semestre, 
possamos concluir a votação das medidas propostas. 

Vale lembrar, Srªs e Srs. Senadores, que dois 
projetos esperam o fim da tramitação na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania e outros três es-
tão prontos para exame deste Plenário. Um deles, a 
Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2011, 
permite coligações partidárias somente em eleições 
majoritárias, ou seja, para presidente, governadores, 
prefeitos e senadores. 

Outra proposta, a PEC nª 42, de 2011, subme-
te a referendo popular qualquer alteração no sistema 
eleitoral brasileiro.

Qual deve ser a extensão dos mandatos dos che-
fes do Executivo federal, estadual e municipal: quatro 
ou cinco anos? Devem ter direito à reeleição?

Quem nos assiste agora pela TV Senado, Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, ou nos ouve pela Rádio Se-
nado espera de nós, Parlamentares, essas definições.

Com muita honra, concedo o aparte solicitado 
por V. Exª.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– Srª Senadora Ana Amélia, quero cumprimentá-la, 
mais uma vez, pelo pronunciamento. Tive oportunida-
de também, aqui, já nessa primeira quarta-feira após 
o carnaval, de expressar as minhas congratulações 
à decisão do Supremo Tribunal Federal, que vem no 
sentido de aperfeiçoar a democracia brasileira e aten-
der um desejo expresso da população brasileira, que 
mobilizou mais de 1,5 milhão de assinaturas naquele 
projeto de iniciativa popular. E quero aproveitar a opor-
tunidade para também manifestar o meu apoio à pro-
posição apresentada aqui pelo Senador Pedro Simon. 
Sei que o Senador Pedro Taques está preparando uma 
proposta de emenda à Constituição, e eu também ti-
nha solicitado à Consultoria do Senado a elaboração 
de uma proposição no mesmo sentido: garantir que os 
princípios da Lei da Ficha Limpa estejam presentes 

na ocupação de cargos públicos nos planos federal, 
estadual e municipal. Nesse sentido, eu quero aqui 
cumprimentar o Governador do Estado de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, pela notícia que li nos jornais hoje, 
informando que o Estado de São Paulo implementará, 
imediatamente, os princípios da Lei da Ficha Limpa na 
ocupação de cargos estaduais. Entendo que essa é a 
vontade do povo manifestada de forma clara no projeto 
de iniciativa popular. A própria aprovação foi unânime 
pelo Congresso Nacional em função da pressão po-
pular e na decisão do Supremo Tribunal Federal. Com 
isso, ganha a administração pública, ganha a política, 
que passa a ser mais respeitada pela população e 
certamente contribuirá para melhorar a representação 
política em nosso País. Portanto, associo-me às pala-
vras de V. Exª e a cumprimento, pois vem honrando o 
povo do Rio Grande do Sul com um brilhante mandato 
e trazendo um tema da maior importância na manhã 
desta sexta-feira. Parabéns.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg.

Temos trabalhado juntos aqui, nessa mesma 
linha de ética na política, para que haja a recupera-
ção do respeito à instituição parlamentar legislativa e 
também o próprio sentido de correção na prática das 
ações políticas. 

Queria dizer a V. Exª também que ontem conversei 
com o Senador Pedro Taques. Nesta manhã, termina-
da a minha tarefa aqui no plenário, pretendo assinar 
o apoio à PEC do Senador Pedro Taques, que aplica 
a Ficha Limpa em todos os níveis da administração 
pública em nosso País. São iniciativas pelas quais nós 
damos uma resposta às aspirações do povo.

Como V. Exª fez menção agora, o Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, toma a iniciativa de, in-
dependente de uma lei do Congresso, adotar, naquele 
Estado, o mesmo procedimento ético em relação à exi-
gência de um rigor dos candidatos a cargos do plano 
estadual, no sentido de que tenham também ficha lim-
pa. Essa é a iniciativa que a sociedade espera de um 
governante comprometido com a seriedade e a ética.

Com prazer, concedo aparte ao Senador Alva-
ro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senado-
ra Ana Amélia, também quero fazer coro às vozes que 
se levantam neste momento na tentativa de ampliar os 
efeitos dessa iniciativa de origem popular cuja dimen-
são ainda não sabemos avaliar. Veja que o Governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin, já avança, dá desdo-
bramento ao que a opinião pública brasileira desejou 
para as eleições, levando o projeto Ficha Limpa para 
a administração pública do Estado de São Paulo, o 
maior Estado do País. Esperamos que esse exemplo 
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tenha seguidores. E, certamente, nós teremos outros 
avanços. Recentemente, fui informado de que há de-
sejo de que se faça uma palestra – e fui convidado – 
no Senado do Paraguai sobre o projeto Ficha Limpa. 
Veja que essa iniciativa popular começa a extrapolar as 
nossas fronteiras e certamente será um estímulo para 
que pessoas talentosas – conversava há pouco com 
o Senador Pedro Simon sobre isso – que se recusam 
a participar da atividade política, porque não querem 
conviver nesse cenário de promiscuidade, passem 
a se estimular a partir do momento em que notórios 
corruptos sejam excluídos da listagem de candidatos. 
Portanto, não quero tomar o tempo de V. Exª, quero 
apenas cumprimentá-la e dizer que este é o caminho.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Mui-
to obrigada, Senador Alvaro Dias. V. Exª traz outra 
informação relevante, estimulante para todos nós, 
parlamentares, de que outros países na região estão 
também no caminho, prestes a trilhar essa iniciativa 
popular brasileira.

Penso que nós só daremos uma resposta adequa-
da à população, especialmente ao eleitorado brasileiro, 
se nas eleições municipais deste ano não houver ne-
nhuma dúvida quanto ao rigor na aplicação da Lei da 
Ficha Limpa. É a única maneira de tornar e dar credi-
bilidade a essa decisão, que foi uma iniciativa popular 
e que o Congresso referendou.

Com alegria e muita honra, concedo aparte ao 
Senador Pedro Simon, que citei, aliás, em meu pro-
nunciamento agora, em relação à iniciativa do nosso 
Ministro Jorge Hage.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Felicito 
V. Exª, que, ao longo do primeiro ano de seu mandato 
– brilhante, diga-se de passagem –, vem defendendo 
essa tese com muita profundidade. Com seu histórico, 
sua biografia antes de ser política, com 30 anos – eu 
não devia dizer o número, porque V. Exª aparenta 30 
anos, eu falei bobagem –, com todo o seu tempo de 
vida jornalística nacional, V. Exª teve oportunidade de 
acompanhar isso do outro lado, quer dizer, olhando, 
fiscalizando, analisando. Agora, V. Exª está vivendo na 
própria carne aquilo que V. Exª analisou durante tanto 
tempo, e V. Exª se mostrou com muita sensibilidade e 
teve a competência de botar o dedo na ferida, no que 
era mais sério, no que era mais profundo, que é exa-
tamente isso. V. Exª, pela sua competência e por sua 
boa estrela, entrou com o pé direito aqui no Senado. 
Eu estou há 30 anos e estou sentindo as primeiras 
alegrias junto com V. Exª, que chegou há um ano. V. 
Exª é uma boa companhia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Este 
ano vivemos dois acontecimentos muito importantes. 
São acontecimentos marcantes na história do Brasil. 
O futuro vai dizer. A decisão do Supremo, mantendo a 
força da Corregedoria, para que o Conselho Nacional 
de Justiça desse a última palavra, vencendo o espírito 
de corpo, que não queria fazer nada, é um marco. A 
Justiça, a partir de agora, é outra Justiça. É outra Jus-
tiça. Nós todos temos o maior respeito pelo Judiciário. 
A grande maioria do Poder Judiciário é gente séria, 
honesta, competente, decente. Principalmente nós, 
V. Exª e eu, do Rio Grande do Sul, sabemos que lá, 
nem se discute o grau de honestidade da nossa gente. 
Mas precisava disso. Um a zero. Fruto do povo, mas é 
muito importante: fruto do Congresso, principalmente 
desta Casa. A Ficha Limpa foi aprovada aqui. Foi um 
golpe de malícia desta Casa, porque o normal seria 
não ser aprovada. Muita gente não queria que fosse 
aprovada. Veio da Câmara, cheia de erros, para que 
nós emendássemos e voltasse para a Câmara para 
ficar na gaveta. Foi quando esta Casa, pela unanimi-
dade dos seus líderes e dos Senadores disse: “Não, 
não vamos emendar, vamos retirar as emendas e va-
mos votar ‘sim’”. Porque aí tem quatro dias, vai para o 
Presidente e o Presidente sancionou, em uma sessão 
histórica. Cá entre nós, mulher de primeira grandeza, 
a nossa Ministra. O normal era que pedisse vista, todo 
mundo achava que ela devia pedir vista; não pediu, 
porque se ela tivesse pedido vista só ficava para outra 
eleição. Dois a zero. V. Exª está mostrando. O projeto do 
nosso querido Senador Pedro Taques é muito impor-
tante, a emenda constitucional. Ela é correta, mas não 
impede que hoje... A emenda constitucional, não sei 
quanto tempo vai durar, não sei se passa nesta Casa, 
porque tem muita gente interessada em não ter Ficha 
Limpa no Executivo. Gente aqui do Congresso, que 
são os que fazem as indicações. Por isso, enquanto 
isso, o que o Ministro Jorge Hage, o que a Chefe da 
Casa Civil, o que o Ministro da Justiça querem, que é 
criar o Ficha Limpa lá no Executivo, é da maior impor-
tância. E V. Exª está demonstrando isso. Era bom que 
mandasse o seu discurso para o Poder Executivo. Isso 
está vindo ao natural. Quer dizer, São Paulo já está 
fazendo. Vários Estados já estão criando. Lá vamos 
dirigir V. Exª, eu e o Paim, então, ao nosso amigo Tar-
so Genro. O Rio Grande do Sul está lá. O Governador 
Tarso já pode enviar esse projeto, e lá vai ser aprova-
do por unanimidade. Tenho certeza absoluta de que 
todos os Deputados vão votar. Então isso vai ser feito. 
Faz um apelozinho ao Ministro Jorge Hage e à querida 
Presidente da República. A hora é agora, porque ela 
poderia levar um mês, três meses, quatro meses, mas 
não teria o sentido histórico, o sentido importante de 
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ela assinar esta semana. É um marco. E é um grande 
marco que nós estaríamos vivendo. Que V. Exª, com 
seu discurso, consiga chegar à sensibilidade da Pre-
sidenta, porque eu ainda não tive essa chance, para 
ver se ela entende a importância da decisão que o seu 
Ministro Hage, a sua Chefe da Casa Civil e o Ministro 
da Justiça estão pedindo a ela. Meus cumprimentos 
por mais um brilhante pronunciamento de V. Exª.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito 
obrigada, Senador Pedro Simon. 

Aliás, eu penso que nós aqui, nesta manhã de 
sexta-feira, Senador Pedro Simon, Senador Alvaro, 
Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Moka, e incluo-
-me também nesse grupo, não precisaríamos da lei. 
A lei existe para dar um norte para aquele grupo que 
não tem o compromisso com a ética na política. Não 
somos melhores que ninguém, nós apenas cumprimos 
uma determinação de que é preciso que seja assim na 
política brasileira, para que tenhamos respeitabilidade 
e admiração do povo pelo nosso trabalho. E renovo 
aqui a solicitação e a sugestão de V. Exª. A Presidenta 
Dilma Rousseff, que tem agido com correção no afas-
tamento de pessoas envolvidas em denúncias graves 
do Governo, tem sido, nesse aspecto, exemplar. E de-
sejo que o Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da 
União, Ministro Jorge Hage, prossiga na sua tese, com 
o apoio do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardo-
zo, que é também comprometido com a ética, no sen-
tido de que o Governo Federal, a exemplo de outras 
iniciativas, inclusive nos Municípios do nosso Estado, 
Senador Simon, e aplique a Lei da Ficha Limpa na Ad-
ministração Pública Federal. Com isso, a Presidenta 
Dilma estaria fazendo a diferença na administração, 
e eu concordo plenamente com V. Exª. E, claro, não 
tenho dúvida de que o Governador Tarso Genro, que 
foi Ministro da Justiça e amigo da Presidenta Dilma 
Rousseff, poderá tomar igual iniciativa no Rio Grande 
do Sul, como fez, aliás, o Governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin. 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora 
do microfone.) – Vamos passar um telegrama, os três 
Senadores, sobre isso.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Os três 
Senadores faremos isso, Senador. E eu acolho muito, 
daqui da tribuna, a sua sugestão de que os três Sena-
dores do Rio Grande do Sul encaminharão. Nós somos 
de partidos diferentes, Presidente Waldemir Moka: Se-
nador Simon, do PMDB; Senador Paim, do PT; eu, do 
Partido Progressista. Encaminharemos, por escrito, à 
Presidenta Dilma Rousseff essa sugestão de aplicar 
na Administração Pública Federal, em todos os níveis, 
administração direta ou indireta, os critérios da Ficha 
Limpa que são aplicados na área política. 

E eu renovo também o desejo de que, nas eleições 
municipais deste ano, tenhamos a prevalência desse 
rigor da lei para melhorar a prática política.

Concluindo, Presidente Waldemir Moka, fazendo 
a nossa parte, como estamos agora, estaremos valo-
rizando, Senador Simon, Senador Rodrigo, Senador 
Alvaro Dias, Presidente Waldemir Moka, o Parlamento 
brasileiro e, como consequência, recuperando, pelo me-
nos um pouco, a imagem dos políticos junto ao povo. 
Além disso, precisamos provocar a revisão da nossa 
relação com o Poder Executivo. É preciso resgatar o 
nosso papel no processo democrático brasileiro como 
formulador de políticas públicas, evitando acontecimen-
tos como o último corte de orçamento da ordem de 
R$55 bilhões, que ocorreu sem consulta ao Congres-
so Nacional e que certamente precisa ser discutido.

Outra mudança necessária e urgente também, 
muito, deve ocorrer na área da segurança pública, Se-
nador Waldemir Moka. A polícia precisa ter sua estru-
tura revista, o aparelhamento de delegacias deve ser 
aprimorado, de modo que delegados e investigadores 
tenham condições de trabalho.

A sensação de impunidade gera mais inseguran-
ça. A presunção da impunidade estimula a corrupção, 
nutre a irregularidade, alimenta o crime de qualquer 
natureza.

Cito aqui o mutirão nacional lançado pelo Gover-
no Federal, através da ação conjunta do Ministério da 
Justiça e Ministério Público, com o objetivo de retomar 
inquéritos e concluir quase 150 mil processos abertos 
antes de dezembro de 2007, os quais ainda aguarda-
vam o fim das investigações. Uma iniciativa louvável, 
mas que desvendou a outra face da moeda.

Segundo matéria publicada ontem, pelo jornal 
Folha de S.Paulo, somente 20% desses processos 
conseguiram chegar a uma sentença final. Mesmo 
em caráter de mutirão, só 28 mil inquéritos foram con-
cluídos, Senador Pedro Simon. A grande maioria foi 
arquivada, os casos ficaram sem solução. Somente 
3% dessas investigações conseguiram apontar um 
culpado. Por quê?

A falta de estrutura no setor de segurança públi-
ca é apontada como o principal fator. Faltam investi-
gadores. Ou, se eles existem, faltam condições mini-
mamente adequadas de trabalho. Falta estrutura para 
que a apuração e investigação dos fatos seja exitosa.

Mais uma vez, quero dizer aqui, desta tribuna: não 
podemos permitir que uma lei não vingue, não pode-
mos admitir que uma lei não seja de fato implantada 
devido ao mal aparelhamento do Estado.

Se isso acontece, voltamos ao mesmo sentimen-
to: impunidade.
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A certeza de que um inquérito não será conclu-
ído gera impunidade. A falta de fiscalização e de apli-
cação das regras gera impunidade. A justiça se torna 
impotente.

E volto ao Ministro-Chefe da Controladoria-Geral 
da União, Jorge Hage. Em entrevista à TV Folha, na 
Internet, ele afirmou: 

O que temos que fazer no Brasil é au-
mentar os riscos para os corruptos. Países 
como a Dinamarca e Estados Unidos têm tanta 
corrupção quanto aqui, mas o que tem mais 
lá são as chances de a corrupção ser punida 
e penalizada.

Este é um assunto que deve ser discutido, apro-
fundadamente, nos próximos meses, no marco dos 
debates sobre segurança pública e também sobre Fi-
cha Limpa. Cumpre chegar a uma agenda única, que 
dê um choque de agilidade e eficiência nos serviços 
e remedie as deficiências do Estado neste setor vital.

Em torno deste sentimento toda a sociedade 
brasileira está irmanada, Presidente Waldemir Moka.

Que a ideia “ficha limpa” contamine todos os ní-
veis de nossos Poderes, desde a Presidenta Dilma até 
os prefeitos municipais, passando pelos governadores, 
para que possamos construir um Brasil grande e um 
Brasil ético, para que possamos assumir as respon-
sabilidades de também gerenciadores da democracia.

Muito obrigada, Presidente. 

Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, 
o Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizando a Senadora Ana Amélia 
pelo brilhante pronunciamento, eu concedo a palavra, 
em permuta com o Senador Alvaro Dias, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs 
e Srs. Senadores, eu tive A oportunidade, já neste ano, 
de assumir esta tribuna para defender o tombamento 
de Brasília, manifestar preocupações em relação às 
agressões sofridas pela cidade ao longo desses 52 
anos de existência, quase completados, e, ao mesmo 
tempo, dizer da importância da cidade, aproveitar a sua 
condição de patrimônio cultural da humanidade, para 
construir um modelo de desenvolvimento diferenciado. 
Um modelo focado no desenvolvimento tecnológico, 
na inovação tecnológica, como grande polo de conhe-
cimento, no turismo, como grande centro de eventos, 
por estar no centro do País e ter uma facilidade muito 

grande para fazer reverberar todas as decisões de ca-
ráter político, científico, profissional, com a participação 
das autoridades maiores da República, participação de 
presidente da República, de ministros, de senadores, 
deputados, de representantes do Poder Judiciário e, ao 
mesmo tempo, como faz Washington, Brasília desen-
volver também o seu turismo cívico, em que o Senado 
e a Câmara tenham um papel importante no estímulo 
a essa iniciativa, incentivando que brasileiros de todo 
o País, crianças, jovens, adultos possam conhecer a 
cidade, conhecer a importância das instituições e o 
seu papel na consolidação da democracia brasileira. 

Como disse, certa feita, o grande arquiteto Oscar 
Niemeyer, as pessoas que visitam Brasília podem não 
gostar, gostar ou não gostar dos seus palácios, mas 
jamais poderão ficar indiferentes à cidade. Brasília é 
uma cidade singular, e certamente foi essa singula-
ridade que a transformou em patrimônio cultural da 
humanidade.

Faço esse preâmbulo para parabenizar, de forma 
efusiva, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) pela decisão publicada no Diário Ofi-
cial da União de ontem, que cria uma zona de proteção 
do entorno da área tombada de Brasília. A partir de 
agora, qualquer intervenção mais grave, mais séria, 
que afete o horizonte da cidade terá que passar pelo 
crivo do Iphan. Essa medida, para nós, brasilienses, 
é da maior importância. E quero registrar que a popu-
lação de Brasília é amplamente favorável ao tomba-
mento da cidade.

Ainda agora, no início deste ano, promovi, Sena-
dor Alvaro Dias, uma enquete, no meu site, em função 
de recebermos, nos dias 13 a 17, uma comissão da 
UNESCO que vai analisar as questões do tombamento, 
as ameaças, as possíveis ameaças ao tombamento, 
as agressões sofridas pelo tombamento. E resolvi con-
sultar, fazer uma enquete com a população de Brasília.

E já sabia, pelo sentimento que tenho por conviver 
na cidade, que a população é amplamente favorável ao 
tombamento: 90% das pessoas que acessaram o site 
se manifestaram favoráveis ao tombamento.

Não é diferente da maioria da população do Dis-
trito Federal, que, como afirma matéria hoje do Correio 
Braziliense, elogia a defesa do tombamento feita pelo 
Iphan. E aqui cito explicitamente a declaração do Pre-
sidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil no Distrito 
Federal, Sr. Paulo Henrique Paranhos, que registra: “É 
claro que a zona de proteção poderia ter sido implan-
tada antes, mas não podemos lamentar nada, temos 
que comemorar a criação desse instrumento para pro-
teger o Plano Piloto”.

Eu quero concordar com o arquiteto Paranhos. 
Realmente, temos que cumprimentar, parabenizar o 
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Iphan por essa decisão corajosa, embora queira regis-
trar que ela deveria ter sido tomada antes. Se tivesse 
sido tomada antes, talvez tivéssemos resguardado 
parte da qualidade de vida que o Distrito Federal per-
deu nos últimos anos.

E quero registrar a importância do tombamento, 
como diz muito bem Maria Elisa Costa, filha do nosso 
querido e saudoso arquiteto Lúcio Costa, que Brasília 
deve ser preservada, não porque é tombada, mas ela 
é tombada porque merece ser preservada. E se Bra-
sília não tivesse sido tombada e, mais uma vez, quero 
registrar a visão de futuro, a visão histórica do então 
Governador José Aparecido de Oliveira, naquele mo-
mento que solicitou à Unesco o tombamento de Bra-
sília, certamente Brasília já teria sido destruída pela 
especulação imobiliária que dominou essa cidade e que 
tem uma influência muito forte nessa cidade até hoje.

Ontem, tivemos um debate na Comissão de Di-
reitos Humanos e Legislação Participativa sobre o 
processo truculento de desocupação das comunida-
des de Pinheirinho de uma área privada, a partir de 
uma decisão da justiça. E eu me referia que aqui no 
Distrito Federal, na capital da República, assim como 
em muitos outros lugares do País, mas quero registrar 
Brasília foi vítima, durante muitos anos, de um proces-
so terrível, danoso, de invasão e de grilagem de áreas 
públicas que trouxe danos irreversíveis à qualidade de 
vida na nossa cidade.

Aqui, Senador Pedro Simon, Senadora Ana Amé-
lia, a grilagem de áreas públicas foi tão violenta que 
não se limitou a grilar horizontalmente, aqui vivemos 
um processo também de grilagem das áreas aéreas 
de Brasília, com edifícios que foram construídos acima 
dos gabaritos permitidos, com a conivência do poder 
público, com pessoas importantes desta cidade, im-
portantes do ponto de vista financeiro. 

Portanto, essa decisão do Iphan garante que qual-
quer intervenção maior na área do entorno da área tom-
bada de Brasília é da maior importância para garantir 
às gerações futuras do Distrito Federal a qualidade de 
vida que temos ainda hoje, para garantir esse bem que 
não é um bem apenas dos brasilienses, é um bem de 
todos os brasileiros; estamos falando de ser a capital 
da República preservada em sua concepção original, 
que, de tão singular, de tão bonita, tão diferente, fez 
com que Brasília fosse o único bem moderno tombado 
como patrimônio cultural da humanidade.

Uma cidade que apenas 27 anos depois de ter 
sido inaugurada foi reconhecida pela Unesco como 
patrimônio cultural da humanidade, e nós temos o 
maior orgulho disso.

É importante registrar a importância dessa deci-
são do Iphan porque quando falamos em proteger todo 

o entorno da área tombada de Brasília estamos falando, 
Senador Waldemir Moka que preside esta sessão, na 
preservação dos horizontes de Brasília, que é uma das 
características mais importantes e mais bonitas desta 
cidade e que fizeram, num determinado momento da 
história, quando criticavam Brasília por não ter mar, e 
o nosso querido Lúcio Costa disse: “Brasília tem mar, 
sim, o céu é o mar de Brasília”.

Neste momento, quero cumprimentar de forma 
calorosa o Correio Braziliense, jornal desta cidade, 
pela defesa que vem fazendo do tombamento de Bra-
sília, pela cobertura que vem fazendo das questões do 
tombamento de Brasília e pela luta histórica que sem-
pre desenvolveu, seu posicionamento contra a grilagem 
de terras públicas, contra a ocupação desordenada do 
solo do Distrito Federal.

Nesse sentido, ao cumprimentar toda a equipe 
do Correio Braziliense, quero destacar o papel da 
editora-chefe, jornalista Ana do B, que há muitos anos, 
por meio dos seus espaços de opinião de editorial no 
jornal, vem combatendo a ocupação desordenada do 
solo, e também registrar o meu apreço e cumprimen-
tar a jornalista, repórter especial e cronista, Conceição 
Freitas, que nas suas crônicas semanais no Correio 
Braziliense descreve com impressionante simplicidade 
e, ao mesmo tempo, com muita autenticidade o sen-
timento do cidadão comum de Brasília, o apreço que 
o cidadão comum, o amor que o cidadão de Brasília 
tem por esta cidade.

Como estamos falando na proteção de horizontes, 
não posso deixar de registrar uma crônica que li ainda 
outro dia, que depois de um período muito chuvoso em 
Brasília, depois muitos dias seguidos de chuva, que 
abriu um sol maravilhoso, e esse céu azul oceânico, 
na expressão da Conceição, se apresentou, ela se 
referia a esse horizonte de Brasília como patrimônio 
da nossa cidade, um patrimônio do nosso País, e por 
que não dizer, como registrou a Unesco, um patrimô-
nio cultural da humanidade.

Quero registrar que este ano o Governador do Dis-
trito Federal definiu como o ano da defesa do patrimô-
nio cultural. Isso é muito importante para que a cidade 
toda se mobilize em torno dessa reflexão. Precisamos 
implementar a educação patrimonial nas escolas do 
Distrito Federal, para que todas as nossas crianças, 
os nossos jovens conheçam o processo histórico do 
tombamento de Brasília; conheçam mais profundamen-
te o que significam as quatro escalas que sustentam 
a criação de Brasília – a escala residencial, a escala 
monumental, a escala gregária e a escala bucólica – e 
em que a ocupação desordenada do solo, a ocupação 
desordenada da cidade, a submissão dos interesses 
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da cidade aos interesses da especulação imobiliária 
pode comprometer essa visão de cidade.

Ao mesmo tempo, precisamos aproveitar o fato 
de sermos Patrimônio Cultural da Humanidade para 
desenvolvermos o turismo. Brasília vai sediar a Copa 
das Confederações; Brasília vai sediar a Copa do Mun-
do; Brasília vai sediar algumas fases de futebol das 
Olimpíadas, e precisamos mostrar ao mundo todo por 
que Brasília tão cedo foi declarada Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade; mostrar por que vivemos em uma 
cidade parque, por que as pessoas que moram em 
Brasília gostam tanto desta cidade, têm tanto apreço 
por ela e querem defendê-la dentro da sua concepção, 
hoje, original.

Tenho convicção, Senador Moka, de que, se for 
feita uma pesquisa na nossa cidade, a figura de Jus-
celino Kubitschek, a figura carinhosa de Lúcio Costa e 
a figura de Oscar Niemayer estarão entre as pessoas 
mais queridas desta cidade, pelo que elas represen-
taram e pelo reconhecimento que têm da população 
de Brasília.

Portanto, quero, neste momento, cumprimentar o 
presidente do Iphan pela medida tomada, cumprimentar 
toda a equipe do Iphan e registrar que esta medida é 
absolutamente importante, ela é histórica para o futuro 
do Distrito Federal. 

Assim, fica o nosso registro e os nossos cumpri-
mentos. O Iphan soube, de forma muito efetiva, inter-
pretar o sentimento da população brasiliense, que é de 
defesa do tombamento como instrumento para que a 
cidade possa crescer de forma organizada, de forma 
ordenada, sem perder as características que a fizeram, 
com muita honra, Patrimônio Cultural da Humanidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo o pronunciamento do 
Senador Rodrigo Rollemberg, concedo a palavra ao 
Senador Alvaro Dias (Pausa.)

Antes, porém, Senador, a Presidência recebeu 
o Ofício nº 69, de 2012, da Câmara dos Deputados, 
comunicando ter sido verificada inexatidão formal nos 
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
2012, provenientes da Medida Provisória nº 545, de 
2011, aprovado naquela Casa e encaminhado ao Se-
nado Federal por meio do Ofício nº 106, de 2012, de 
16 de fevereiro de 2012.

A Presidência determina a juntada do Ofício nº 
69, de 2012, ao processado da matéria e a republica-
ção dos avulsos respectivos.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 69/12/PS-GSE

Brasília, 17 de fevereiro de 2012

Assunto: Comunica inexatidão formal no texto dos 
autógrafos.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência ter sido verificada 

inexatidão formal nos autógrafos do Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2012 (Medida Provisória nº 545, 
de 2011, do Poder Executivo), que “altera as Leis nºs 
10.893, de 13 de julho de 2004, que dispõe sobre o 
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante – AFRMM e o Fundo da Marinha Mercante – 
FMM, 11.434, de 28 de dezembro de 2006, 11.196, 
de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, de 11 de 
junho de 2010, 11.775, de 17 de setembro de 2008, e 
11.491, de 20 de junho de 2007, e a Medida Provisória 
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001; revoga dispo-
sitivos das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, e 
10.925, de 23 de junho de 2004; altera a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS na 
cadeia produtiva do café; institui o Programa Cinema 
Perto de Você; e dá outras providências”, encaminho 
à consideração dessa Casa por meio do of. nº 106/12/
SGM-P, de 16 de fevereiro de 2012.

2. As retificações efetuadas no Projeto de Lei 
de Conversão referem-se aos seguintes dispositivos:

1º do art. 8º e os incisos do caput e os §§ 1º 
e 2º do art. 16 da Lei nº 10.893, de 13 de ju-
lho de 2004.”

do art. 15 e os incisos do caput e os §§ 1º e 
2º do art. 16 da Lei nº 10.893, de 13 de julho 
de 2004.”

do anexo.

3. Solicito, portanto, substituição dos autógrafos 
enviados a essa Casa.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes, 
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Sr. Presidente Moka, Srs Senadores, Srªs Senadoras, 
eu começo esta manhã de sexta-feira, da tribuna do 
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Senado Federal, dizendo algo que não gostaria de di-
zer, mas que é constatação da realidade.

O governo que temos no Brasil é ótimo de anún-
cio, mas é péssimo de execução; é ótimo em todas as 
mídias, mas lastimavelmente a execução de suas pro-
postas, das obras e dos programas é uma execução 
temerária. E poderia dizer outra frase comum, repetida 
constantemente, bem popular: “Façam o que eu digo, 
mas não façam o que eu faço”.

Por exemplo, “não roubem!”. Façam o que eu 
digo, mas, por favor, não façam o que eu faço. Esse é 
o slogan do atual governo. Ainda agora, novas denún-
cias referentes à Petrobrás. Mas quando instalamos a 
CPI da Petrobrás no Senado, fomos obrigados a nos 
afastar da CPI, porque houve o “abafa CPI”. 

Estou usando uma linguagem bem popular, o 
Governo amordaçou a CPI, o Governo impediu que 
ela investigasse, porque quis a Petrobrás como caixa 
preta invisível aos olhos do povo brasileiro.

Não basta, Senador Pedro Simon, o Governo di-
zer “a Ficha Limpa é ótima”, “que projeto maravilhoso”, 
“parabéns ao povo brasileiro, parabéns ao Congresso, 
parabéns ao Supremo Tribunal Federal”, se o Governo 
não a adota. Então, “façam o que eu digo, mas não fa-
çam o que eu faço”.

Em relação à CPI da Petrobras – lembro-me agora 
–, quando nos retiramos da CPI, protocolamos 18 repre-
sentações junto ao Procurador-Geral da República, que 
as repassou às Procuradorias regionais. Nos próximos 
dias, vou realizar um levantamento para anunciar da tribu-
na em que estágio se encontram essas representações. 
Nós elencamos não todas, mas as principais denúncias 
de irregularidade na administração da Petrobras.

Hoje, pretendo ser menos cáustico e falar sobre 
propostas, o que é um anseio da coletividade. 

Senadora Ana Amélia, nas mídias sociais, ontem, 
pedi sugestões e recebi inúmeras. Esta foi uma delas, 
com a seguinte pergunta: cadê as reformas? Na lingua-
gem das redes sociais: “Kd as reformas?” “O que faz o 
Congresso? O que faz o Executivo?” O Congresso está 
aprendendo com o Executivo: está ficando bom de anún-
cio e péssimo de ação. Porque a reforma política, por 
exemplo, é anunciada, reiteradamente, das mais diversas 
formas. A última foi a constituição de uma comissão no 
Senado, e a Câmara constituiu mais uma. Agora, lembro 
que dizem que, quando não se deseja resolver um pro-
blema, organiza-se uma comissão para tratar dele. No 
caso da reforma política, duas em vez de uma. Então, 
duplicamos o desejo de não realizar a reforma política, 
com duas comissões sobre reforma política.

Há poucos dias, as Lideranças – Senador Pedro 
Simon, vou conceder-lhe o aparte depois – nos reuni-
mos aqui, na sala da Presidência, com o Presidente da 

Casa, Senador Sarney, onde se deliberou que vamos 
dar continuidade à reforma política. 

Eu não sou capaz de gerar uma falsa expectativa 
de “vamos fazer reforma política”, porque não acredito 
que a façamos nesse regime presidencialista forte, com 
um instrumento poderosíssimo que se chama medida 
provisória, sendo a Presidência da República quem le-
gisla muito mais à frente e além de nós. Como afirmar 
taxativamente que teremos um novo modelo político 
para o País? Em que pese o fato de reconhecemos o 
nosso retrogrado, superado, condenado reiteradamente 
nas urnas, em qualquer pesquisa de opinião pública, 
as instituições são enxovalhadas, os políticos muito 
mais, uma das razões a este modelo que não muda-
mos, não mudamos! 

Nesses dias anunciamos que vamos continuar 
deliberando no Senado sobre reforma política, mas isso 
já aconteceu há vários anos, quando cheguei aqui em 
1999, nós votamos vários projetos de uma Comissão 
que havia aqui no Senado, senão me falha a memória 
era liderada pelo Senador Sérgio Machado, o Relator 
desta Comissão, aprovamos os projetos da reforma 
política. Foram para a Câmara dos Deputados...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS.) – E 
agora está bem lá na Petrobras...

O SR ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
tamente, de relator. Enfim, essa é uma outra história. 

Mas os projetos dormiram ou dormitaram – essa 
é uma palavra mais bonita – nas gavetas dos deputa-
dos, iniciaram outra reforma. Ela andou, andou, chegou 
até a relatoria e parou porque o Executivo não quis. 

No regime presidencialista forte reforma de profun-
didade só acontece quando a Presidência da República 
deseja, o Presidente ou a Presidenta deseja, porque 
impõe. A cooptação foi fantástica nos últimos anos! A 
maioria é esmagadora, o desequilíbrio da representação 
é gritante e o enfrentamento aqui torna-se até despicien-
te ou sem graça, o enfrentamento é sem graça porque 
somos muito pouco contra uma maioria esmagadora. 

Vou conceder um aparte ao Senador Pedro Si-
mon, que sempre acrescenta com lucidez e sabedoria. 

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Sena-
dor, nós temos que ser sinceros numa questão. V. Exª 
abordou com brilhantismo várias questões, e eu faço 
questão de lembrar uma. Em primeiro lugar, não se 
faz a reforma política porque nós não queremos e os 
estudos de reforma política que são feitos é um mais 
vigarista que o outro. O Supremo Tribunal, depois de 
vinte anos que o Congresso não regulamentou o arti-
go da Constituição, determinou a fidelidade partidária. 
Na reforma política apareceu uma emenda: fidelidade 
partidária, e é obrigatória. Mas, a cada eleição, tem 
seis meses para o cara pular para o partido que quiser. 
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Então, por que regulamentaram a questão da reforma 
política? Nós temos a questão referente à verba públi-
ca de campanha. Qual é a orientação? O que é verba 
pública e o que é verba particular. O que está continua 
como hoje. Agora, o Governo vai bancar toda a verba 
da televisão, que a gente sabe que é 80% da campa-
nha. Continua tudo igual. Então, na verdade, V. Exª tem 
razão. Quem não quer fazer nada nomeia uma comis-
são. Agora, tivemos um ato espetacular: o Senado vai 
designar uma comissão para discutir o problema do 
pacto federativo. Piada, piada, piada. Outra questão, 
Senador. Hoje, não dá para dizer que a medida pro-
visória é um ato do Executivo, que é um absurdo do 
Executivo, que é um escândalo do Executivo. É, mas 
nós estamos junto. Em primeiro lugar, a maioria das 
medidas provisórias o Presidente do Congresso devia 
ter a obrigação de devolver, porque ela não cumpre o 
que está na Constituição. A medida provisória é um fato 
determinado, e está ali, vem com um bolo de coisas. O 
que é mais escandaloso é que nós nos adaptamos. O 
Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, 
não quer mais terminar com a medida provisória. Vem 
uma medida provisória, como agora apareceu uma, 
só ficou o nome da medida provisória. Um deputado 
federal ultralíder e ultraforte do MDB Rio de Janeiro 
emendou de tal maneira a medida provisória que, do 
título, só tem o título, porque o resto é emendado. En-
tão, o que está acontecendo é que nós estamos con-
trabandeando a medida provisória, e projeto nosso, 
que leva um tempão para ser votado e para não ser 
votado, eles metem na medida provisória. E, como o 
Governo tem interesse em determinado item da me-
dida provisória, vai junto o contrabando do Congresso 
Nacional. Infelizmente, nós somos parte, e parte ativa, 
no lado negativo das coisas que estão acontecendo.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obri-
gado, Senador Pedro Simon. V. Exª deseja, a Senadora 
Ana Amelia deseja, o Senador Moka também e eu tam-
bém. Mas a maioria não deseja. Quem deveria desejar 
a reforma está lá do outro lado da rua, a Presidente 
da Republica, porque, no dia em que ela desejar, a 
maioria passa a desejar. Essa é a realidade. A maioria 
no Congresso passa a desejar e aplaudindo, no dia 
em que a Presidente Dilma disser: vamos realizar a 
reforma política, vamos realizar a reforma tributária...

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Mas a 
Presidente da Republica, lamentavelmente, usa esse 
poder para aprovar os projetinhos dela. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exa-
tamente.

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Então, 
troca a emenda do parlamentar pela volta do projeto 

não sei o quê. Troca a indicação do fulano para a Co-
bal pelo apoio do fulano de tal.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Um 
cargo na Petrobras, na Caixa, no Banco do Brasil

O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Devia 
fazer isto que V. Exª está dizendo: reunir as bancadas. 
Vamos fazer uma coisa séria. A tal da maioria, a go-
vernabilidade é usada no péssimo sentido.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Um 
exemplo bem simples. A Presidente Dilma autorizou 
convites a Ministros para que venham falar ao Sena-
do. Os Ministros vieram, com uma exceção: os do PT. 
Esses, não. Esses não foram autorizados. Do PP veio, 
de todos os partidos vieram. Mas os do PT, não. Esses 
são Ministros hours concours ou são os Ministros de 
primeira classe, e os outros são de segunda classe. 
Aceitam ser de segunda classe, porque deveriam re-
agir com dignidade a essa distinção.

Nós temos requerimentos convidando Mantega para 
falar do escândalo da Casa da Moeda. Temos requeri-
mento convocando ou convidando, porque mudamos. A 
convocação era tida como uma ofensa, como se fosse. 
Então, passamos a usar a expressão “convite”. Então, 
o requerimento ”convida” o Ministro Fernando Pimentel 
– sérias acusações; não são acusações simples – para 
vir falar ao Senado. Ninguém está prejulgando, ninguém 
está condenando o Ministro, nem mesmo julgando o Mi-
nistro. Não é essa a pretensão. Mas o Governo não deixa 
Ministro vir ao Senado falar aos Senadores e ao Brasil.

Por isso, Senador Pedro Simon, eu repito: se a 
Presidente Dilma desejar, a maioria no Congresso 
deseja. Em nome do quê? V. Exª disse: em nome das 
emendas parlamentares, mesmo que anunciem que 
cortem, porque até nisso o Governo é bom de anúncio, 
mas é péssimo de execução.

Ele anuncia que corta e depois não corta; corta 
de quem deseja cortar por outras razões. Mas no mo-
mento em que necessita do voto para aprovar deter-
minada medida provisória ou outra matéria, a emenda 
parlamentar é liberada. A ministra vem, fica no gabinete 
do líder, recebe Senadores e Deputados, equaciona o 
enigma e não há mais dúvida, como vimos em relação 
à Emenda 29. Aliás, a Campanha da Fraternidade diz 
respeito a saúde, e nós fizemos uma péssima cam-
panha da fraternidade neste Senado Federal ao não 
aprovarmos a Emenda 29 como deveríamos, com os 
10% de responsabilidade da União fixados legalmente 
para que fossem repassados obrigatoriamente para, 
quem sabe, salvar milhares de vidas que se perdem 
pela incúria administrativa e a insensibilidade social do 
Governo que se diz o governo do social.

Mas eu vim para falar das grandes reformas, e o 
País está atrelado a estruturas carcomidas, ultrapassa-
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das, retrógradas. Se nós nos desgarrarmos dessas es-
truturas certamente o impulso desenvolvimentista será 
outro; alcançaremos percentuais de desenvolvimentos 
superiores que poderão se equiparar aos dos países 
emergentes, como vimos nos últimos anos. Em que 
pese ao fato de alguns desenvolvimentistas comemora-
rem desta tribuna o espetáculo do desenvolvimento do 
Brasil, em determinados momentos crescemos apenas 
mais que o Haiti. E isso, aqui, repetimos inúmeras vezes. 

Reformas! Por que não ocorre a reforma tributá-
ria? O Governo não quer. Por que não quer? Porque 
teme perder receita num primeiro momento. Por que 
teme perder receita? Porque sua visão é imediatista; 
não há visão estratégica de futuro. Se houvesse, a re-
forma seria feita. Porque é possível até que se perca, 
num primeiro momento, receita, mas a médio e longo 
prazo o Governo ganhará o incremento da receita pú-
blica, pois a roda da economia girará com mais força 
e velocidade. O País produzirá mais, crescerá mais; o 
Governo arrecadará mais e o povo pagará menos im-
postos, porque hoje não suporta pagar tanto imposto 
como vem pagando. Mas o horizonte temporal de quem 
governa é exatamente a duração do seu mandato, 
nem um passo à frente. Isso se chama oportunismo, 
imediatismo, ausência de visão estratégica de futuro.

O Congresso tem responsabilidade, porque pela 
Maioria não impõe. E as razões, nós já as dissemos 
antes. Alega-se, de quando em vez, que não há con-
senso, por isso não se faz a reforma tributária. O Brasil 
é um País continente, há diferenças regionais gritantes. 
É verdade, mas, quando não há consenso, há o pro-
cesso democrático. O importante é deliberar. Quando 
não decidimos, erramos; quando decidimos atrasado, 
também erramos, porque os efeitos da decisão já es-
tarão comprometidos. Há quanto tempo deveríamos 
ter feito a reforma tributária! Quanto nós perdemos por 
não termos cumprido com esse dever.

É impossível avaliar quanto este País perdeu, 
quanto o povo brasileiro perdeu. Nós seríamos uma 
Nação mais poderosa, mais rica, com um povo mais 
próspero se além da reforma tributária nós fizéssemos 
outras reformas, como a reforma administrativa, para 
o Governo gastar menos em bobagens, naquilo que é 
supérfluo. Há secretarias que gastam mais com a sua 
manutenção do que investem; há secretarias com sta-
tus de ministério que gastam mais na sua manutenção, 
em mordomia, em burocracia do que investem. Então, 
por que elas não são extintas se não investem, se não 
produzem, se não prestam serviços?

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Agra-
deço-lhe, Presidente Moka.

Por que essas secretarias não são extintas? Elas 
estão gastando. Que dinheiro gastam? O dinheiro do 
imposto pago, com sacrifício, pelo povo brasileiro. Lá 
está a ministra, ou lá está o ministro, orgulhoso de ser 
ministro, orgulhosa de ser ministra, gastando o dinhei-
ro do povo sem produzir, sem realizar coisa nenhuma.

Esse é o Brasil que aplaudem. Por quê? Aplau-
dem pelos anúncios. A maioria do povo brasileiro não 
se apercebeu ainda que está aplaudindo o anúncio... 
A maioria está aplaudindo o anúncio, não está aplau-
dindo a ação, a execução, a realização, a solução. Isso 
precisa mudar. Se isso não muda, não muda o Brasil.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Alvaro Dias, 
concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Querido Presidente, Srs. Parlamentares, antes de entrar 
no assunto de que pretendo falar, não posso deixar de 
reforçar os pronunciamentos feitos pela Senadora Ana 
Amélia e pelo Senador Alvaro Dias.

É impressionante como a questão da Ficha Limpa 
no Executivo está crescendo. Tenho certeza de que não 
apenas a manifestação que a Senadora Ana Amélia, o 
Senador Paim e eu endereçaremos ao Governador Tarso 
Genro, mas, pelo que conheço do Sr. Tarso Genro, quero 
fazer justiça dizendo que ele tem um fato marcante na 
história da sua vida. Ministro da Justiça, ele teve uma 
atuação muito importante. Foi no Ministério da Justiça 
de Tarso que a Polícia Federal começou a agir. E agiu 
em todos os sentidos, pegando gente inclusive do Go-
verno Federal, inclusive Ministros do Governo Federal.

Aí houve uma reformulação do PT e lançaram o 
Tarso a Presidente do Partido. E ele assumiu. Aí, ele 
deu uma declaração célebre, muito célebre:

Nós temos de refundar o PT. As questões 
internas do PT, mensalão etc, não podem ser 
decididas na Comissão de Ética do Congres-
so Nacional. Não é a Comissão de Ética que 
vai discutir. Não é a Corregedoria. Não é a 
Procuradoria da República. Não é o Supremo 
Tribunal. Quem tem de discutir os problemas 
do PT é o PT. Temos de refundar o PT.

Aí, veio a convenção. O normal, o tradicional era 
o Tarso ser... Tinha sido recém-eleito para fazer o novo 
trabalho. Não deixaram que ele fosse eleito. Foi uma 
passagem rápida pela Executiva do PT, mas ele não 
ficou. O que ele queria, que era refundar o PT e limpar 
o PT, não aconteceu. Foi uma pena, mas eu reconheço 
– e já falei várias vezes – o papel importante do então 
Ministro Tarso Genro.
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Por isso, eu acho, meu amigo Tarso, que lá, no 
Rio Grande do Sul, o amigo, que, justiça seja feita, vem 
tendo a maior seriedade na escolha dos membros do 
seu governo no que tange à integridade, vai adotar 
isso que São Paulo está adotando e que outros Esta-
dos já estão adotando: vai baixar o decreto ou enviar 
para a Assembleia, porque tenho certeza de que lá 
será aprovado por unanimidade. Eu falo em nome da 
Assembleia Legislativa: se o Governador Tasso man-
dar o projeto, ele será aprovado por unanimidade. Ou 
se for decreto, ou seja o que for.

Como disse a Senadora Ana Amélia, isso está 
tomando conta, desde as prefeituras, como a Prefei-
tura de Erechim, lá, no interior do Rio Grande, 400 
quilômetros de Porto Alegre, em que a prefeitura e os 
vereadores estão adotando.

O projeto de emenda constitucional do Senador 
Pedro Taques é muito importante. Eu terminei de assi-
nar o apoiamento à sua indicação, mas eu não sou tão 
otimista. Eu acho que a emenda do Senador Taques é 
capaz de ter uma longa trajetória nesta Casa. Cá entre 
nós, aqui eu não digo, mas lá na outra Casa tem muita 
gente que não quer aprovar isso: que são os que indicam 
os ficha-suja, que são os que indicam nome aqui e acolá...

Por isso, quando eu falei com pessoas do Executi-
vo e também achando, como o Senador Pedro Taques, 
que deveria ser uma emenda constitucional, eu entendi 
o argumento. O decreto passa, a Presidenta assina e 
está em vigor. A emenda... De qualquer maneira, fize-
mos. Está feita. Hoje o Senador Pedro Taques entra com 
a emenda. Ela vai tramitar. Tomara que seja aprovada, 
mas isso não impede que a Presidenta da República 
baixe hoje, se for possível, a norma do Estado.

Eu falei com a Chefa da Casa Civil. Aliás, tenho 
o maior respeito, o maior carinho pela querida Sena-
dora. É que ela tem um sorriso, tem uma bondade! Eu 
acho que, às vezes, ela tem que ser um pouco mais 
dura e imitar um pouquinho a Dilma, mas não tanto – 
pelo amor de Deus! –, porque duas Dilmas não daria 
certo. É bom uma Dilma e a Ministra com a simpatia 
que a caracteriza. Mas ela acha que é isso.

Falei com o Ministro Jorge Hage, porque tudo co-
meçou com ele, a ideia é dele. A imprensa publicou em 
manchete como é que vai ser, todo o estudo que ele está 
fazendo com o Ministro da Justiça e com a Chefa da Casa 
Civil. E ele está empolgado. Foi lida aqui a declaração 
dele nesse sentido. Falei com o Ministro da Justiça. E ele 
está empolgado. Quer dizer: Ministro da Justiça, Chefe 
da Casa Civil, Ministro Jorge Hage, três assessores da 
Presidenta da República, nessa matéria, são favoráveis.

Acho que a Presidenta pode assinar. E a hora é 
agora, porque o efeito disso é muito importante, o efeito 
psicológico, o efeito nacional. Na hora em que o Judiciário 

bateu na mesa e disse que o Conselho Superior da Ma-
gistratura tem poder absoluto, nada de coisa interna, que 
ele vai agir, mudou o Poder Judiciário. No momento em 
que começou com milhões de assinaturas, o Congresso 
votou, o Senado aprovou por unanimidade e lá, numa 
decisão histórica, o Supremo decidiu e ficou resolvido 
o ficha limpa para a classe política e para o Legislativo.

A Presidenta Dilma – vamos fazer justiça – tem 
dito, desde antes de assumir, que no seu Governo ela 
só nomeia quem tem ficha limpa e competência para 
o cargo. Que aceite isso e que assine isso, porque o 
que existe do outro lado é o contrário: é a pressão dos 
partidos políticos, é a coação dos partidos políticos. 
Lamentavelmente é isso.

Houve agora um caso que ficou célebre, conhe-
cido: indicaram um baita nome, um grande nome, um 
excepcional nome para um determinado cargo no Mi-
nistério da Agricultura, e não foi aceito, porque precisa-
vam indicar alguém do PTB para garantir a Presidência 
da Câmara no ano que vem.

A melhor maneira de a Presidenta se livrar dis-
so, tranquilamente, sem ter mais o que discutir, é ela 
assinar. Muda, Brasil.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador 
Pedro Simon, quero cumprimentá-lo pela prudência. 
Realmente nós não podemos gerar falsa expectativa. 
V. Exª disse que o projeto do Senador Pedro Taques 
talvez tramite longamente, especialmente na Câmara 
dos Deputados, porque há uma estratégia aqui, mui-
tas vezes, de Senadores que dizem: olhe, aprovamos 
aqui porque para lá. É até uma postura insincera a de 
se aprovar aqui, porque depois fica na gaveta, na Câ-
mara dos Deputados. O mínimo que podemos fazer é 
ser sinceros. Não podemos gerar falsas expectativas. 
Temos que lutar pela causa, como V. Exª faz, como o 
Senador Moka, que, embora seja da base aliada, tem 
tido aqui uma postura de independência em muitos ca-
sos, como, por exemplo, na Emenda nº 29, para citar 
só este exemplo. Creio que este é nosso dever: deve-
mos sempre evitar gerar falsa expectativa. Quando o 
ministro “x”, a ministra “y” diz: não, é ótimo! Basta dizer? 
Nós ficamos apenas no discurso do Governo, aquilo 
que disse antes, da tribuna: o anúncio é maravilhoso, 
a execução é que... São outras questões, não é?

Então, Senador Pedro Simon, eu espero que o 
Governo adote, mas, olhe, tenho dificuldade enorme, 
até porque esvaziaria os Ministérios. Muitos teriam de ir 
para casa. Se o Governo adota o Ficha Limpa no Exe-
cutivo, vamos ver uma passeata de ocupantes de cargos 
comissionados indo para casa. Seria até um espetáculo 
bonito de se mostrar na TV, mas é difícil acreditar nisso. 
Eu gostaria de acreditar. Tomara que isso aconteça, Se-
nador. Tomara que a sua voz experiente, lúcida e sábia 
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chegue até ao Palácio do Planalto. Se a Presidente Dilma 
fizer isso, ótimo para o Brasil e para ela. Eu a aplaudirei.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – In-
felizmente, não tenho chance de minha voz chegar ao 
Palácio. Chegou no tempo do Lula. Chegou no tempo 
do Fernando Henrique. Chegou no tempo do Itamar, no 
do Sarney. Mas hoje acho que, aos meus 80 anos, meu 
Partido me relegou a uma posição na última fila. Não 
faço parte de nenhuma CPI, de nenhuma Comissão. 
Não sou relator de nenhum projeto na Comissão de 
Constituição e Justiça. Já chegaram a me tirar. Depois, 
houve uma movimentação – da Oposição, diga-se de 
passagem –, e quiseram me oferecer o lugar, e eu voltei.

Mas o que importa é dizer o seguinte a V. Exª 
– vamos ser objetivos: onde começou essa matéria? 
Ministro Jorge Hage com a sua equipe. Começou so-
zinho? Não. Ele, Chefe da Casa Civil, e Ministro da 
Justiça estudaram a matéria e chegaram à conclusão. 

Repare, Senador Alvaro Dias, a matéria já esta-
va pronta, e chegaram à conclusão de que o Governo 
não poderia entrar, determinando a Ficha Limpa no 
Executivo antes de o Supremo decidir a matéria. Seria 
até uma intromissão. Seria o Poder Executivo querer 
interferir em outro Poder. Então, com muita competên-
cia e muita responsabilidade, o Ministro Jorge Hage 
e a Presidente da República ficaram com a matéria 
aguardando a decisão do Supremo.

Quando saiu a decisão do Supremo, através de 
manifestações de jornais que eu li e várias pessoas le-
ram, inclusive hoje aqui da tribuna, o Ministro Jorge Hage 
demonstrou alegria, contentamento. Eu falei com S. Exª 
por telefone. S. Exª disse que estava satisfeito, que a ma-
téria estava bem encaminhada. Eu falei com a Ministra 
Chefe da Casa Civil, minha querida amiga, e ela disse 
que acha que a situação está muito bem encaminhada. 
Eu falei com o Ministro da Justiça, competente, respon-
sável, S. Exª está entusiasmado. Entusiasmado! São as 
três pessoas encarregadas da matéria, e as três pesso-
as levam esse pensamento à Presidente da República!

Se a Presidente da República assinar, bendito 
seja Deu! Sua Excelência vai marcar um gol de placa 
no seu Governo. Com autoridade. E eu gosto demais 
da Presidente da República. Acho o seu estilo firme, 
acho a sua competência imensa, acompanho a sua 
vida desde mocinha, lá no Rio Grande do Sul, quando 
saiu de um movimento de guerrilha, da tortura e reini-
ciou uma vida excepcional: administradora de primeira 
grandeza, Secretária da Fazenda do Collares, prefei-
to de Porto Alegre; Secretária de Minas e Energia do 
Collares, governador; Secretária de Minas e Energia do 
Olívio Dutra, governador; Ministra de Minas e Energia do 
Presidente da República; Ministra Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República; candidata espetacular.

Quando se faz a comparação entre a indicação 
que o Lula fez dela para Presidente e a indicação que 
o Lula fez para o Prefeito de São Paulo – eu que gos-
to muito do Ministro da Educação, acho uma pessoa 
competente, séria, responsável, tenho o maior carinho 
por ele –, eu vejo uma diferença: a Dilma tinha vida 
própria. O Lula lançou a candidatura, mas ela ganhou 
a Presidência da República! Ela se impôs. O Ministro 
da Educação, não sei, até agora não apareceu. Pode 
ser até que ele se revele. Agora, o Lula elegeu a Pre-
sidente? Ajudou. Mas ela se elegeu.

Então, eu acho que, neste momento, se a Dilma 
assinar, é um momento muito importante.

Olha, minha amiga Dilma, a senhora é Presi-
dente da República, eu sou um Senador velhinho, fim 
de mandato, estou relegado ao esquecimento. Mas o 
diabo sabe mais por ser velho do que por ser diabo. 
Se Vossa Excelência assinar agora, Vossa Excelência 
está marcando o seu Governo. Se Vossa Excelência 
não assinar, Vossa Excelência vai ter que explicar. 
Ministro Jorge Hage: quer! Chefe da Casa Civil: quer! 
Ministro da Justiça: quer! Se ela não assinar, vai dizer 
por que não quer. Não é verdade, Presidente? Ela vai 
ter que dizer por que não quer; ela não pode ficar num 
silêncio, sem dizer nada; ela vai ter que dizer por quê. 

Agora, eu faço um apelo a esta Casa, ao Rio 
Grande do Sul e ao Brasil: vamos adotar, vamos se-
guir os Estados que já estão criando, vamos seguir o 
Rio Grande do Sul, porque tenho certeza que o Go-
vernador Tarso Genro vai criar. Vamos, nos diversos 
Estados, criar a legislação. Ficha suja não pode ocupar 
nenhum cargo. Quem não tem competência não pode 
ocupar nenhum cargo. Vamos fazer isso nos municípios, 
como Erechim e vários outros, que já estão adotando. 
A Prefeitura de São Paulo também já está adotando. 
Vamos fazer isso e vamos confiar na Presidente Dilma 
que ela siga a sua biografia e faça essa aprovação.

Mais uma vez, Sr. Presidente, eu deixo para se-
gunda-feira o meu assunto, o Rebanhão. É algo que a 
minha consciência me manda falar, e eu pretendo falar. 
O carnaval, a festa popular, mas esse movimento da mo-
cidade que debate, que estuda a profundidade do ser e 
que passa, durante quatro dias, discutindo, analisando, 
debatendo, é algo que realmente me emociona. Isso eu 
acredito. Isso eu, velhinho, sentado ali, sem abrir a boca, 
só ouvindo daqueles jovens, de 15, 18, 20, 23 anos, eu 
aprendi demais. Eu aprendi na beleza da sua pureza, 
eu aprendi como a gente pode ser feliz, ser alegre, no 
bom caminho. Ali praticamente havia a alegria de car-
naval. Os jovens cantavam, brincavam, se abraçavam, 
se emocionavam. Alegria de carnaval. E, no entanto, a 
pureza de sentimento e a grandeza de espírito. 
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Eu encerro, Sr. Presidente, principalmente porque 
chega o meu Líder, Senador Jucá, e a informação que eu 
tenho é que, desta vez, fará um pronunciamento muito im-
portante, não apenas ao seu Estado, mas a todo o Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Senador Pedro Simon, eu só não con-
cordo quando V. Exª diz que está no final do mandato 
e é um velhinho que está aqui. Eu, absolutamente, não 
posso concordar com isso. 

E digo mais: para o nosso PMDB de Mato Gros-
so do Sul, V. Exª sempre será uma grande referência. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Recebi, há pouco, uma triste notícia. Faleceu no 
Paraná um grande amigo, uma grande liderança política; 
exerceu vários mandatos, foi presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná: João Mansur. Hoje não haverá 
tempo, mas na próxima segunda-feira encaminharei à 
Mesa voto de pesar pelo seu falecimento e apresentarei 
a sua trajetória de vida como um exemplo a todos nós. 

Os meus sentimentos desde já, os pêsames, a mi-
nha solidariedade à família e aos amigos de João Man-
sur, dentre os quais me incluo. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebe o registro e se 
solidariza com o Senador Alvaro Dias.

Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra 
para fazer dois registros rápidos. Um deles, como diria o 
Senador Pedro Simon, nacional, diz respeito à escolha 
do tema da Campanha da Fraternidade para este ano. 
A CNBB e a Igreja em todo o País lançam o tema da 
Campanha da Fraternidade “Que a Saúde se difunda 
sobre a terra”. E, sem dúvida nenhuma, é um esforço, 
mais uma sinalização, é mais um caminho no sentido 
da luta para que a saúde brasileira possa melhorar. Nós 
temos feito um esforço grande aqui no Congresso, te-
mos votado matérias importantes no que diz respeito à 
saúde. Este ano, apesar do contingenciamento, a Comis-
são do Orçamento ampliou o orçamento do Ministério 
da Saúde para investimentos em saúde. E, sem dúvida 
nenhuma, o tema “Que saúde se difunda sobre a terra”, 
da Campanha da Fraternidade, vai permear, vai ampliar 
o debate sobre a saúde pública, quer a nível federal, 
quer a nível estadual, quer municipal.

Portanto, eu quero aqui aplaudir a CNBB pela 
escolha do tema e registrar aqui que toda a sociedade 
deve discutir esse tema. É um tema que diz respeito a 
todos nós, o Governo tem as limitações dele, o Sistema 
Único de Saúde tem suas limitações, mas tem avan-
çado. E, sem dúvida nenhuma, permear esse debate 
na sociedade é muito importante.

Então, o primeiro registro que eu gostaria de fazer 
é este registro da importância da escolha do tema, e 
quero parabenizar inclusive o bispo Dom Roque Paloc-
ci, bispo de Roraima, por ter lançado a Campanha da 
Fraternidade esta semana no nosso Estado, fazendo 
uma palestra e empreendendo todos os esforços no 
sentido de ampliar um salutar debate sobre o tema.

A segunda questão de que gostaria de falar diz 
respeito ao lançamento, na próxima segunda-feira, do 
programa Roraima Legal, em Roraima, com a presen-
ça do Ministro Afonso Florence. 

Eu estarei presente também, Sr. Presidente, e 
nós vamos dar sequência a uma ação que começou 
há dois anos, quando o Presidente Lula assinou me-
dida provisória repassando as terras da União para 
o Estado. Essa passagem das terras da União para 
o Estado possibilitou o início de um processo de re-
gularização de terras que é fundamental para o meu 
Estado, Roraima, é fundamental para que nós tenha-
mos condição de dar base física ao Estado regular, e 
essa base física regular possa empreender, possa se 
transformar em investimentos, em produção, em gera-
ção de empregos, em atividade econômica. 

E, na próxima segunda-feira, o Ministro Afonso Flo-
rence, o Governador José Anchieta e eu vamos lançar o 
programa Roraima Legal, que é um desdobramento do 
programa de regularização de terra para pequenos agri-
cultores. Nós conseguimos os recursos junto ao Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário, R$20 milhões, e esses 
recursos ensejarão a compra de equipamentos, veículos 
para fiscalização, para vistoria das terras e, mais do isso, 
para o georrefenciamento dos pequenos produtores, que 
não têm condições de fazer esse georreferenciamento. 
Portanto, cerca de 18 mil produtores serão beneficiados 
com essa ação. Uma ação extremamente importante. E 
quero registrar e agradecer a presença do Ministro em 
Roraima para o lançamento desse programa.

Registrar também que, nesta sexta-feira, começa 
o programa de capacitação de cooperativas e associa-
ções rurais indígenas em Roraima, para acessarem a 
Rede Brasil Rural. É outra ação do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, que vai fazer com que as pequenas 
cooperativas, as comunidades indígenas possam aces-
sar a Rede Brasil Rural e fazer a comercialização dos 
seus produtos – portanto, fechando a linha de produção 
e comercialização no nosso Estado de Roraima.
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Eram esses dois registros que gostaria de fazer. 
Solicito a transcrição da matéria Saúde é tema 

de Campanha da Fraternidade e MDA capacita coo-
perativa de Roraima para acessar a Rede Brasil Rural. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
IBGE e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.

Quero também destacar, Senador Romero Jucá, 
que a questão das cooperativas é fundamental. Este 
é o Ano Internacional do Cooperativismo, V. Exª sabe, 
eu presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo, 
e este ano também temos que anunciar que, através 
das cooperativas, o Brasil deu um salto na sua expor-
tação. E as cooperativas respondem com um grande 
percentual. Praticamente mais de 40% do que é expor-

tado passa pelas nossas cooperativas agropecuárias. 
Esse é um dado surpreendente.

Parabenizo V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
A Presidência vai encerrar a presente sessão.

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 36 
minutos.)
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Ata da 15ª Sessão, Especial, em 27 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Waldemir Moka e Valdir Raupp

(inicia-se a sessão às 11 horas e 2 mi-
nutos e encerra-se às 12 horas e 56 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aber-
ta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A presente sessão especial destina-se a come-
morar os 107 anos da Fundação Rotary Internacional, 
nos termos do Requerimento nº 1.554, de 2011, do 
ilustre Senador da República, representante de Ron-
dônia, Valdir Raupp.

Aproveito e cumprimento, também, a minha ami-
ga Marinha Raupp, Deputada Federal, e outros Srs. 
Senadores. (Palmas.)

Convido para compor a Mesa o primeiro signatário 
da presente sessão, Exmº Sr. Valdir Raupp. (Palmas.)

Convido o Diretor do Rotary Internacional, Dr. 
José Figueiredo Antiório. (Palmas.)

Convido o Curador da Fundação Rotária, Antônio 
Hallage. (Palmas.)

Convido o Secretário-Geral do Rotary Interna-
cional, John Hewko. (Palmas.)

Convido o Governador do Distrito 4530 do Ro-
tary Internacional, Sr. Júlio César Pimentel Santana. 
(Palmas.)

Convido o Governador do Distrito 4720 do Rotary 
Internacional, Sr. Arno Voigt. (Palmas.)

E convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino 
Nacional.

(Procede-se à execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Srªs Senadoras e Srs. Senadores, há 
107 anos, no dia 23 de fevereiro de 1907, era fundada 
a primeira unidade do Rotary na cidade norte-ameri-
cana de Chicago. A iniciativa partiu do advogado Paul 
P. Harris, que buscava criar algo que pudesse repetir 
na cidade grande o espírito de camaradagem, ami-
zade e colaboração que havia nas pequenas cidades 
do interior.

Harris certamente ficaria surpreendido positiva-
mente se pudesse verificar o que é o Rotary hoje, mais 

de um século depois. Apenas no Brasil, são 38 distritos, 
mais de 2,3 mil unidades rotárias e aproximadamente 
53 mil rotarianos. O nosso país é o terceiro em número 
de clubes e o quinto em termos de sócios.

Só os números brasileiros certamente deixariam 
Harris cheio de orgulho e alegria. Mas o Rotary é muito 
mais do que números e estatísticas. O Rotary é uma 
ideia de que os homens têm coisas boas e, se estive-
rem imbuídos de um espírito de grupo, podem fazer o 
bem em prol da humanidade.

Esse espírito rotariano está muito bem traduzi-
do no Código de Ética do Rotary, criado em 1932 por 
Herbert J. Taylor. São quatro pequenas regras fáceis de 
serem memorizadas e, portanto, de serem postas em 
prática. Vejamos. Ao pensar, dizer ou fazer, devemos 
submeter nossas ideias ou ações a quatro critérios. 
Em primeiro lugar: é verdade? Em segundo lugar: é 
justo para todos os interessados? Em terceiro lugar: 
criará boa vontade e melhores amizades? E, em quarto 
lugar: será benéfico para todos os interessados? Se 
posto em prática, esse guia simples pode ser meio 
para tornar as nossas vidas e as de nossas famílias 
mais felizes, bem como tornar as nossas comunidades 
lugares melhores para se viver.

Esse espírito ético do Rotary, como não poderia 
deixar de ser, também se traduz no evento progra-
mado para a celebração dos 107 anos de existência 
da entidade. Batizado de “Elimine a pólio agora”, ele 
visa arrecadar fundos que possam colaborar com o 
objetívo de erradicar a poliomielite de todo o Planeta. 
Ainda existem alguns países que convivem de ma-
neira endémica com a doença, além de outros com 
casos eventuais. O projeto de erradicação levado a 
cabo pelo Rotary se iniciou em 1985 e os rotarianos 
contribuíram até agora com mais de US$800 milhões. 
No momento, a comunidade rotariana encontra-se 
dedicada ao objetivo de eliminar definitivamente a 
doença da face da Terra.

Assim, nesses 107 anos de existência, a entida-
de tem se dedicado de maneira integral a promover o 
bem da humanidade.

Parabéns ao Rotary Internacional!
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Faço votos para que continuem com suas ativi-
dades e o Congresso Nacional brasileiro, como sem-
pre, está a postos para colaborar no que for possível.

Muito obrigado pela atenção.
Passo agora a palavra ao primeiro orador ins-

crito, autor do requerimento que originou esta sessão 
solene, o Senador Valdir Raupp. (Palmas.)

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. 
Senadores. Cumprimento os membros da Mesa, o Dr. 
José Figueiredo Antiório, Diretor do Rotary Internacio-
nal; Antonio Hallage, Curador da Fundação Rotária; 
John Hewko, Secretário-Geral do Rotary Internacional; 
Júlio César Pimentel de Santana, Governador do Dis-
trito 4530; e Arno Voigt, Governador do Distrito 4720. 
Cumprimento também as senhoras e senhores e De-
putada Federal Marinha Raupp, que também compa-
rece a esta sessão.

O Senado Federal tem a honra de promover hoje 
uma das mais justas homenagens a uma instituição 
que há 107 anos trabalha pelo bem comum em 168 
países e em todos os cinco continentes: o Rotary Inter-
nacional. Esta sessão especial tem, portanto, o objetivo 
maior de celebrar o trabalho e o exemplo de pessoas 
que dedicam a vida inteira para resgatar, no coração 
de cada um e na consciência coletiva, o verdadeiro 
sentido de humanidade.

O Rotary nasceu da inquietude de um grupo de 
pessoas em Chicago, Estados Unidos, capitaneados 
por um advogado e mais três empresários. Esses ho-
mens, todos de bem, na sua essência, não se conten-
taram apenas em fazer parte do momento histórico que 
viveram no início do século passado. Eles fincaram os 
olhos no futuro e optaram por trabalhar arduamente 
para que cada ser humano pudesse se constituir em 
sujeito de construção histórica do seu tempo e de um 
século que ainda engatinhava. 

Hoje, olhando pelo retrovisor dessa mesma his-
tória, vemos o quanto são importantes o trabalho e os 
ideais de homens como os rotarianos, que seguem, 
com a abnegação que os caracteriza, os lemas: “dar de 
si, antes de pensar em si” e “mais se beneficia quem 
melhor serve” – quando falamos de homens, falamos 
de homens e mulheres rotarianos espalhados por todo 
o Brasil e por todo o mundo. São enunciados que car-
regam, em si, o significado do trabalho e que se consti-
tuem, na verdade, em legendas para uma ação que se 
expressa em todas as línguas, em todos os sotaques. 

Todos nós sabemos, pela história vivida ou lida, 
os acontecimentos que marcaram o último século: as 
guerras, as adversidades climáticas, a fome e tantos 
outros percalços que mancharam de sangue, medo e 

vergonha um mundo que tem todas as condições de ser 
mais justo e mais humano. Justiça e humanidade, tal e 
qual vivem e difundem os rotarianos de todo o Planeta. 

Ouso dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, que o mundo deveria se espelhar na essência do 
ser rotariano, nas suas ideias e nos seus ideais. Teria 
sido muito diferente o último século se, principalmen-
te, os senhores do poder e da guerra verdadeiramente 
“dessem de si, antes de pensar em si”. Mas o que nos 
preocupa, hoje, não é somente o retrovisor da História. 
É bem verdade que devemos conhecê-la e difundi-la, 
principalmente para não repetirmos as suas piores pá-
ginas, mas o que necessitamos, com a urgência que 
a realidade presente nos impõe, é olhar para o porvir, 
para o horizonte da História, neste tempo que parece 
caminhar movido por uma tecnologia cada vez mais 
sofisticada, em velocidade acima de todos os limites 
históricos.

Hoje, mais que nunca, precisamos nos inspirar 
no pensamento daqueles homens de Chicago e da-
queles que os sucederam e que conceberam a história 
vitoriosa do Rotary Internacional. Nunca se necessi-
tou tanto do “dar de si, antes de pensar em si” e do 
“mais se beneficia quem melhor serve”. A sociedade 
mundial vive momentos de intensa concorrência, de 
degradação do meio ambiente e de destruição de re-
lações diplomáticas e pessoais jamais vistas e jamais 
vividas. Daí a importância, cada vez maior, de o mundo 
seguir os mesmos princípios que são semeados pelo 
Rotary Internacional. 

Por isso, talvez esta sessão solene colhesse me-
lhores frutos se, em vez dos discursos limitados pelo 
Regimento, pudéssemos ouvir as experiência dos 
rotarianos daqui e de todos os demais lugares des-
te Planeta. Com certeza, experiências de vida e de 
ação que poderão construir uma história sem muitas 
das mazelas já vivenciadas e, principalmente, sem os 
males que se projetam para uma sociedade em tão 
acirrada competição.

A fome, a miséria, o analfabetismo, a saúde, a 
cidadania, enfim, são preocupações centrais do tra-
balho de mais de 34 mil unidades do Rotary em todos 
os cantos do mundo.

No Brasil, são 83 anos de trabalho de uma orga-
nização que congrega, na melhor de todas as defini-
ções do verbo, líderes de negócios e profissionais, que 
prestam serviços humanitários, fomentam um elevado 
padrão de ética em todas as profissões e ajudam a 
estabelecer a paz e a boa vontade. Tudo isso movido 
pela ação solidária de natureza filantrópica, social e 
sem fins lucrativos.

O Rotary se empenha em desenvolver o con-
ceito de companheirismo como elemento capaz de 
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proporcionar a oportunidade de servir. Nesse sentido, 
reconhece o mérito de toda a ocupação útil associado 
à difusão das normas da ética profissional. Mais que 
isso: adota o lema de melhor qualidade de vida das 
comunidades, mediante a conduta exemplar de cada 
indivíduo, seja na esfera pública, seja na esfera priva-
da. Repito, para fazer eco: um trabalho que se move 
pelo “dar de si antes de pensar em si”.

Atualmente existem mais de um milhão de rota-
rianos associados, que se distribuem por 168 países 
do mundo. Por isso mesmo, é fácil entender por que 
a Fundação Rotária do Rotary Internacional se con-
verteu na principal Organização Não Governamental 
sem fins lucrativos do mundo.

Uma das iniciativas mais importantes do Rotary 
é a luta para a erradicação total da poliomielite. Esse 
mal sacrifica o futuro de muitos países, ao espalhar 
as suas sequelas entre as crianças. 

O Rotary, com os pés fincados no presente e os 
olhos voltados para o futuro, instituiu o Programa Pólio 
Plus, em 1985. Desde aquela data, mais de dois bilhões 
de crianças foram imunizadas através da vacina oral 
antipólio. Para se ter uma noção, esse número equi-
vale a quase um terço de toda a população mundial 
nos dias de hoje. Fui informado, pelo secretário inter-
nacional, de que na Índia, que tem 1,3 bilhão de habi-
tantes, a poliomielite já está erradicada. E são poucos 
os países do mundo, apenas três, em que ainda não 
foi totalmente erradicada. 

Esse programa do Rotary é hoje referência mun-
dial não só no tratamento dessa doença, como tam-
bém é considerado uma das melhores experiências 
de cooperação público privada no atendimento a uma 
questão de natureza humanitária.

Não podemos esquecer também dos programas 
de intercâmbio entre estudantes, incentivado e pro-
movido pelo Rotary. Trata-se de uma das melhores 
experiências de formação de lideranças e de intera-
ção de conhecimento, de cultura e de formação ética 
entre jovens.

No Brasil, Sr. Presidente, senhoras e senhores, 
a influência do Rotary não pode ser em absoluto su-
bestimada, sob pena de se cometer uma imperdoável 
injustiça. Ela vem desde 1922, ano das comemorações 
do centenário da Independência do Brasil, que acaba-
ram por despertar maior engajamento de brasileiros 
no projeto do Rotary, desembocando na fundação do 
primeiro clube no País. A oficialização da admissão do 
Rotary Club do Rio de Janeiro em Rotary International 
foi registrada em 28 de fevereiro de 1923. A partir daí, 
outras filiais foram instaladas no País.

Eu poderia hoje citar um grande número de exem-
plos bem-sucedidos de trabalho em todo o Brasil. Na 

Amazônia, por exemplo, o trabalho do Rotary tem sido 
dos mais importantes para a sociedade daquela região 
de fronteira. Uma região que apresenta toda a gama 
de problemas que são prioritários no atendimento hu-
manitário e social do Rotary.

Só no meu Estado, Rondônia, já são 11 unidades 
prestando esses serviços de importância vital para a 
população, tais como campanhas de doação de san-
gue e de vacinação, escolas de alfabetização, casa de 
apoio a pacientes de câncer, trabalho com menores 
carentes, dentre outros.

Faço aqui um parêntese para homenagear todos 
os governadores dos Distritos do Rotary na pessoa 
do Sr. Arno Voigt, que foi duas vezes eleito Governa-
dor do Rotary da Amazônia, que inclui os Estados de 
Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá.

O Distrito que o Arno já governa pela segunda vez 
é o maior do mundo, porque só o Estado do Amazonas 
é quase um terço do território brasileiro. Cabem muitos 
países europeus dentro só do Estado do Amazonas, 
imaginem de toda essa região que o Arno está gover-
nando hoje. Por isso, ele merece o apoio do Rotary do 
Brasil e do Rotary Internacional, para dar conta dessa 
vasta imensidão que é a Amazônia. (Palmas.)

Sr. Presidente, Srªs Senadoras , Srs. Senadores, 
esta é uma sessão, como tantas outras, para celebrar o 
trabalho de uma instituição na busca do bem comum; a 
sua história, os seus principais feitos. Necessitaríamos, 
neste caso, de muitas outras sessões como esta para 
enumerar e louvar os feitos do Rotary Internacional. 
Mas, hoje, estou certo de que podemos ir mais longe 
no tempo. Não só reverenciar 107 anos de uma bela 
história, mas buscar, nessa mesma história e nesses 
mesmos feitos, a inspiração e o exemplo para os anos 
que virão. 

Esta sessão não pode ficar tão somente nos Anais 
do Senado Federal para os historiadores do futuro. Te-
nho certeza de que a grande maioria dos historiadores 
do presente gostaria de contar outra história do nosso 
passado. Uma história sem os males das guerras e de 
todos os conflitos entre semelhantes. Uma história que 
seria ainda muito mais aflitiva não fossem instituições 
como o Rotary Internacional. Que esta sessão sirva, 
portanto, ainda que ela seja uma pequena semente 
na imensidão da história, para despertar corações 
e mentes no sentido da mesma humanidade que é 
disseminada por meio do verdadeiro sacerdócio dos 
rotarianos de todo o Planeta, para que muitos outros 
sigam os seus exemplos e os seus ideais.

Só assim os historiadores do amanhã poderão 
contar outra história. A história de um mundo mais jus-
to, mais democrático na distribuição de suas riquezas, 
mais solidário e, sobretudo, mais humano, tal e qual as 
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lições de vida que nos ensinam os rotarianos que hoje 
homenageamos. Que essas mesmas lições se trans-
formem, portanto, no melhor de todos os aprendizados.

Diante do exposto, Sr. Presidente, para concluir, 
entendemos que o Senado Federal não poderia dei-
xar de celebrar o aniversário de fundação do Rotary 
Internacional, para cuja justa homenagem fizemos 
questão de requerer uma merecida sessão especial 
em conjunto com as Srªs e Srs. Senadores.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência vai passar o comando 
dos trabalhos ao Senador Valdir Raupp, que propôs o 
requerimento. Antes, porém, convida o Senador Cris-
tovam Buarque para que tome assento à Mesa Dire-
tora como Senador representante do Distrito Federal 
e, portanto, nosso anfitrião. (Palmas.)

Concedo a palavra à oradora inscrita, Senadora 
Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente Waldemir Moka, Senador Valdir Raupp, em 
primeiro lugar, os cumprimentos pela iniciativa de ter 
proposto esta sessão especial que homenageia os 107 
anos do Rotary Club International.

Queria saudar o Primeiro Secretário, Diretor do 
Rotary Internacional,

José Figueiredo Antiório; o Curador da Fundação 
Rotária, António Hallage; o Secretário Geral do Rotary 
Internacional, John Hewko; o Governador do Distrito 
4530 do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel 
Santana; o Governador do Distrito 4720 do Rotary In-
ternacional, Arno Voigt; as Exmªs Srªs e Srs. Senadores.

Queria fazer uma saudação especial – e na mi-
nha bancada os três Senadores gaúchos têm a sua 
posição no Senado, Senador Paim, Senador Simon e 
eu –, com muita honra, à Maria Helena Bruxel, esposa 
do Governador do Rotary do Distrito 4680 de Santa 
Cruz do Sul. Ao casal rotariano que representa o meu 
Estado e uma cidade tão importante, como Santa Cruz 
do Sul, os meus agradecimentos e a minha saudação 
especial.

Como Senadora mulher também fico muito feliz 
em ver Governadoras do Rotary Internacional dando a 
dimensão dessa plural convivência de gênero em um 
clube de serviço que espalha a sua ação social pelos 
quatro cantos do planeta.

Então, é extremamente gratificante para mim, que 
tenho a atenção para esses temas, participar desta 
sessão. Quando menina, na minha cidade, Lagoa Ver-
melha, na região de Campos de Cima da Serra, partici-
pei de muitos concursos promovidos pelo Rotary para 
festejar o Dia da Árvore, para festejar datas e eventos 

importantes da minha cidade ou que tivessem vincula-
ção com o meio ambiente lá nos idos... Nem vou dizer 
de quanto, porque vão dizer que eu já sou um pouco 
velhinha. Mas a lembrança que tenho dessa infância 
é de quanto um clube de serviço pode influenciar... E 
hoje eu tenho uma lembrança muito grata de ter ven-
cido muitos desses concursos de melhor redação pelo 
Dia da Árvore ou do Dia 7 de Setembro.

Por isso é também nessa condição que estou 
aqui e por ter acompanhado, Senador Valdir Raupp, o 
trabalho que essa instituição internacional realiza em 
nosso País.

V. Exª já mencionou em um brilhante discurso 
aqui nesta tribuna as razões principais do seu reque-
rimento para esta sessão especial, mas vale sempre 
ressaltar aqueles pontos e aqueles princípios que dão 
à instituição e a esse clube de serviço a relevância, a 
importância que tem na nossa sociedade. 

Há 107 anos, no dia 23 de fevereiro de 1905, o 
Rotary Club era formado, em Chicago, nos Estados 
Unidos, idealizado Paul Harris e alguns amigos. Harris, 
um advogado americano, foi o primeiro presidente e, 
poucos anos depois, sedes do Rotary foram se multi-
plicando e se espalhando por todo o mundo.

Este é um momento de celebração. Uma sessão 
especial para comemorar a data e, sobretudo, a má-
xima rotariana: dar de si antes de pensar em si. Com 
esse lema, o Rotary congrega hoje mais de 1,2 milhão 
voluntários em todo o mundo. São mais de 34 mil Ro-
tary Clubs em 216 países. 

No Brasil, esse número supera os 56 mil sócios, 
distribuídos em 2.375 clubes. O Rio de Janeiro, do meu 
querido líder e presidente do meu Partido, Francisco 
Dornelles, por quem também falo nesta cerimônia, com 
muita honra, foi o primeiro Estado brasileiro a inaugu-
rar uma sede do Rotary. Em dezembro de 1922, ano 
das comemorações dos 100 anos da independência 
do Brasil, a primeira semente rotariana foi plantada e, 
no ano seguinte, oficializada. Isso provocou a abertura 
de clubes em várias cidades brasileiras como Santos, 
Belo Horizonte e Niterói. Hoje, no Rio, são 69 clubes, 
reunindo 1.440 associados.

No Rio Grande do Sul, meu Estado, são 264 clu-
bes, com mais de 6.400 associados, e cinco distritos 
do Rotary dos 38 distritos existentes em todo o Brasil. 
Isso eu ouvi do Governador Bruxel, que me informou, 
quando sentado ao meu lado aqui no Senado.

Parabenizo, portanto, todos os rotarianos pela 
dedicação e pelos serviços prestados em comunida-
des de todos os cantos do mundo e de nosso País. 
Um trabalho que atende reais necessidades, como a 
construção de banheiros públicos em Chicago, nos 
Estados Unidos, aliás, a primeira obra do Rotary, até 
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a instalação de uma caixa d’água em uma escola só 
para meninas em Nova Delhi, na Índia.

A organização cresceu: nos últimos dez anos fo-
ram realizados mais de dois milhões de projetos, com 
investimentos superior a US$10 bilhões.

Erradicar a poliomielite no mundo é o atual gran-
de projeto do Rotary Internacional , como muito bem 
salientou em seu pronunciamento o Senador Valdir 
Raupp, que também é o autor do requerimento desta 
sessão especial. O trabalho voluntário pretende evi-O trabalho voluntário pretende evi-
tar que dez milhões de crianças contraiam a doença 
nos próximos 40 anos. O compromisso assumido com 
parceiros como a Fundação Microsoft e a Fundação 
Google é vacinar cada criança do Planeta para acabar 
com a ameaça da paralisia infantil.

Apesar de grande avanço no combate à pólio, 
com a redução de 99% dos casos nos últimos 20 anos, 
quatro países ainda convivem com esse mal: a Índia, 
o Afeganistão, o Paquistão e a Nigéria.

Para os rotarianos, tenho certeza, o trabalho não 
irá encerrar até o anúncio da erradicação do mal da 
paralisia infantil.

O Rotary, senhoras e senhores, é a maior ONG do 
mundo – hoje tanto se fala. É um clube de serviço que 
se transformou em organização não governamental, 
prestando um serviço da maior relevância no campo 
social nos quatro cantos do Planeta e em nosso País 
de modo especial.

O Rotary é membro da Organização das Nações 
Unidas, um dos três integrantes da ONU que não 
são países, mas que, por sua relevância, importân-
cia e pelo papel que desempenha no campo social, 
tem assento permanente na Assembleia das Nações 
Unidas. Isso não é pouca coisa e dá a dimensão ins-
titucional e política do papel que esse organismo re-
presenta no mundo.

Desejo, portanto, êxito ao Rotary e aos rotarianos 
e às rotarianas para que possam continuar prosperan-
do em sua atividade como clube de serviço, melho-
rando a qualidade de vida da comunidade brasileira 
e também do mundo, através do estímulo do ideal de 
servir e da conduta ética e solidária de cada um de 
seus associados.

Mais uma vez, parabéns a todas as rotarianas 
e a todos os rotarianos aqui presentes e a todos os 
rotarianos do Brasil, da minha Lagoa Vermelha, de 
Santa Cruz do Sul, da nossa capital Porto Alegre, de 
todos os cantos do Rio Grande e deste imenso Brasil, 
tão generoso, ao qual o Rotary presta tantos serviços.

Parabéns, Senador Valdir Raupp, pela iniciativa 
de requerer esta sessão especial. 

Muito obrigada. (Palmas.)

Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Parabéns a V. Exª, Senadora Ana Amélia, pelo 
brilhante pronunciamento.

Concedo a palavra ao nobre Senador Cristovam 
Buarque pela Liderança do Partido Democrático Tra-
balhista.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Bom dia a cada uma e a cada um dos presentes 
nesta sessão de homenagem ao Rotary.

Cumprimento especialmente o Senador Valdir 
Raupp, que teve a iniciativa de trazer para o Senado 
Federal esta oportunidade e que aqui preside a ses-
são; o Sr. José Figueiredo Antiório, que é o Diretor do 
Rotary Internacional; o Antonio Hallage, que é Cura-
dor da Fundação Rotária; o Sr. John Hewko, que é 
Secretário-Geral do Rotary; o Governador do Distrito 
4530 do Rotary Internacional, Julio Cezar Pimentel 
de Santana; o Governador do Distrito 4720 do Rotary 
Internacional, Sr. Arno Voigt; e todos aqui presentes 
que são membros dessa grande instituição.

Inicio não lembrando a história do Rotary, porque 
outros já o fizeram, mas quero fazer duas perguntas 
e um convite.

A primeira pergunta é o que seria do mundo se 
não houvesse sido criado por Paul Harris e outros ami-
gos o Rotary, há quase cem anos? Dá para a gente 
dizer como seria o mundo em alguns aspectos. Por 
exemplo, muitos doentes não estariam sendo atendi-
dos, muitas crianças estariam sem aula, muitos conti-
nuariam analfabetos, muitos não se beneficiariam da 
filantropia, muitos estariam até hoje sem as oportuni-
dades que o Rotary ajudou a criar, sobretudo para os 
jovens. O mundo seria pior se não houvesse, nesses 
noventa anos, o Rotary Club. E isso é algo que certa-
mente deixaria o Paul Harris entusiasmado, contente, 
feliz, por um dia ter iniciado essa grande instituição junto 
com um pequeno grupo de colegas há quase noventa 
anos; noventa anos atrás, na verdade. Desculpem-me, 
aliás, são 107 anos – perde-se a noção do tempo com 
os séculos. Por isso, todos que são rotarianos têm o 
direito e a obrigação de ter orgulho da missão cum-
prida até aqui. 

A segunda pergunta é o que se pode fazer daqui 
para frente, quais são os desafios que essa instituição, 
com 107 anos, tem daqui para frente. 

A primeira delas é continuar no mesmo rumo. 
Não tenho a menor dúvida disso. É um exemplo para 
essa instituição filantrópica a organização dos seus 
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210 mil associados, dos seus, se não me engano, 35 
mil clubes continuar fazendo aquilo que vem sendo 
correto ao longo das décadas. 

Além disso, eu gostaria de trazer alguma coisa 
mais ambiciosa. Eu gostaria de ver o Rotary se envol-
vendo em nível mundial numa campanha não apenas 
para continuar a erradicação de algumas doenças como 
a pólio, o que é algo possível, mas também para lutar 
pela erradicação da tragédia mundial do analfabetismo 
de adultos. (Palmas.)

Continuamos tendo 800 milhões de adultos que 
não sabem ler. E, no mundo de hoje, não ser letrado 
é ser torturado, uma tortura que não provoca sangue, 
não se vê. Está internalizada nas pessoas que são 
incapazes de se locomover numa cidade porque não 
sabem ler o que está escrito no ônibus; nas pessoas 
que tomam remédio confiando que seja aquele que re-
almente deveriam tomar porque não sabem ler o nome 
do remédio que lhe deram, naqueles desempregados 
que nem ao menos são capazes de ler as ofertas de 
emprego; naqueles que não são capazes de escrever 
uma carta para o filho, para o neto, tendo de ditar essa 
carta para alguém letrado sem saber se vai ser escrito 
o que realmente queriam; naqueles que sofrem a tor-
tura de receber uma carta de um filho, de um irmão, 
do marido, da mulher, sem serem capazes de ler a 
carta, tendo que pedir ajuda a alguém. Há também a 
tortura do constrangimento. Se vocês perceberem, o 
analfabeto não olha para a gente de cabeça erguida. 
Ele olha para baixo, com certa humildade decorrente 
de não fazer parte do mundo moderno. 

Eu quero lançar o desafio de o Rotary liderar 
uma campanha mundial pela erradicação do analfa-
betismo, e isso pode se dar em dois movimentos: um 
em nível de ação daquilo que os americanos chamam 
de advocacy, de defesa da proposta. Uma reunião do 
Rotary internacional com a Diretora-Geral da Unesco, 
a Srª Irina Bokova, por exemplo, levando para ela que 
se quer fazer essa campanha, colocando à disposi-
ção da Unesco todas essas redes de Rotary. Eu creio 
que isso seria um passo que engrandeceria o Rotary 
e transformaria o mundo.

Ao lado disso, fazer a campanha também de advo-
cacy, de defesa em cada país diante dos governantes. 
Uma manifestação do Rotary brasileiro à Presidente 
Dilma, no sentido de dizer que não dá para continuar-
mos com o programa de alfabetização. É preciso um 
programa de erradicação do analfabetismo, e essas 
duas coisas são completamente diferentes. 

A diferença entre erradicar o analfabetismo e al-
fabetizar é o mesmo que tratar dos doentes de varíola 
ou de poliomielite e erradicar a poliomielite. São duas 
coisas completamente diferentes. Cuidar dos portado-

res, dos efeitos, das sequelas da poliomielite é uma 
coisa; erradicar a poliomielite no mundo é outra coisa. 
O mesmo é para a alfabetização. O simples programa 
de alfabetizar não vence o problema. É preciso ha-
ver uma meta para podermos escrever uma placa na 
frente dos aeroportos brasileiros, dizendo: “Você está 
entrando num território livre do analfabetismo”. E há 
grande chance para isso. E eu tentei com o Ministro, 
agora, para que, na Copa do Mundo, os aeroportos do 
Brasil tivessem uma placa como essa. Não vamos ter. 
Quem sabe nas Olimpíadas, se a gente começasse 
já? O Rotary pode provocar esse debate, pode fazer 
essa cobrança respeitosamente à Presidenta.

A outra coisa que ajudaria nesse trabalho seria 
fazer a alfabetização por meio do próprio Rotary. Aí 
não se consegue erradicar. É um trabalho gigantesco 
demais para que uma instituição, qualquer que seja, 
consiga chegar ao resultado final, mas seria um belo 
exemplo se cada clube se transformasse num centro 
de alfabetização. Não precisa ser fisicamente ali; pode 
ser em outro local. Não precisa ser os próprios rota-
rianos; podem contratar professores para fazer isso, 
mas, a cada ano, o Rotary poderia dizer: “Fizemos a 
nossa parte. Alfabetizamos tantas pessoas este ano. 
Fizemos nossa parte, cobrando dos governos, cobran-
do das entidades, falando na Unesco, para que esse 
programa seja mundial”. 

Esse é o desafio que deixo aqui, que, tenho cer-
teza, honrará ainda mais essa instituição e o seu fun-
dador, Paul Harris.

O convite é para que o Rotary tente se envolver 
na reunião que haverá em junho deste ano, no Rio de 
Janeiro. Será uma reunião de cúpula, com todos os 
presidentes do mundo, para discutir o futuro da hu-
manidade. É a reunião chamada Rio+20, porque vem 
vinte anos depois da Eco-92. 

Nós tivemos a Eco-92, que levantou o problema 
do meio ambiente, mas pouco foi feito. Agora, teremos 
outro encontro não apenas para analisar o que foi fei-
to e constatar o pouco que foi feito, não só para dar 
a dramaticidade do risco em que vivemos diante da 
tragédia ecológica e de outras tragédias, mas também 
para formular um caminho para o futuro.

Não sei se há algum clube rotariano num país 
chamado Maldivas. Se houver, vai acabar, porque, no 
rumo em que as coisas vão, não serão necessários 
muitos anos para que aquele país inteiro naufrague nas 
águas do mar, que se estão elevando. É um país cujo 
ponto mais alto, a maior montanha tem dois metros e 
meio. Ela é mais baixa do que um gigante, e a altura 
média é um metro e meio. Esse país vai desaparecer, 
se a humanidade não tomar algumas decisões radicais 
para evitar o aquecimento global e, com isso, evitar a 
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subida do nível do mar. Não podemos deixar que de-
sapareça um único clube rotariano, nem aquele que 
existir na República das Maldivas. 

Portanto, como Presidente da Comissão do Se-
nado para o evento Rio+20, eu convido o Rotary para 
estar presente. A reunião vai ter, de um lado, os chefes 
de estado, mas, de outro, haverá a reunião das enti-
dades civis do mundo inteiro. O Rotary pode estar ali 
presente com sua barraca, ou outro nome qualquer, 
dizendo: “O Rotary se preocupa com os destinos da 
humanidade, como vem fazendo nesses 107 anos.” 

Essas são as duas perguntas e o convite que eu 
tinha para fazer.

E, finalmente, concluo dizendo ao Senador Rau-
pp que, ao trazer esta homenagem para cá, não fo-
mos nós que homenageamos o Rotary; foi o Rotary 
que homenageou o Senado Federal brasileiro por ter 
aceitado esta homenagem e estar aqui com todos vo-
cês presentes. 

Muito obrigado a vocês pela homenagem que 
estão prestando ao Senado ao aceitarem a nossa 
modesta homenagem. 

Um grande abraço para cada um e para cada 
uma. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 
– RO) – Parabéns, Senador Cristovam pelo belo pro-
nunciamento.

Concedemos a palavra ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que falará pela Liderança do Partido Tra-
balhista Brasileiro.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Senador Valdir Raupp, primeiro signatário do reque-
rimento desta sessão e que preside a sessão neste 
momento, quero dizer inicialmente, antes mesmo de 
saudar as autoridades rotarianas aqui presentes, que 
não sou rotariano, mas o meu pai era um rotariano 
daqueles, se podemos dizer assim, fanáticos. Ele real-
mente, além de maçom, era rotariano, e eu pergunta-
va: e por que as duas coisas? Ele dizia sempre assim: 
trabalham no mesmo sentido e até se completam. Eu 
não fui, portanto, para o Rotary, por circunstâncias da 
vida, mas conheço a história do Rotary. 

Fiquei feliz, Senador Valdir Raupp, em ver falar 
aqui uma representante lá do extremo Sul do Brasil, 
lá do Chuí, a nossa Senadora Ana Amélia, e agora 
falo eu, representante do extremo Norte verdadeiro do 
Brasil, que é o monte Caburaí, lá no meu Estado de 
Roraima, embora ainda hoje repitam insistentemen-
te nos meios de comunicação que o extremo Norte 
do Brasil é o Oiapoque – e estamos 60 quilômetros 
acima do Oiapoque, o monte Caburaí, no Estado de 

Roraima. Portanto, de Norte a Sul, o Rotary hoje está 
sendo homenageado.

Eu quero cumprimentar, portanto, o Diretor do 
Rotary Internacional, Sr. José Figueiredo Antiório; o 
Curador da Fundação Rotária, Sr. Antônio Hallage; 
o Secretário-Geral do Rotary Internacional, Sr. John 
Hewko; o Governador do Distrito 4530 do Rotary In-
ternacional, Sr. Júlio César Pimentel, e, em especial, 
quero destacar aqui o nosso Governador do Distrito 
4720 do Rotary Internacional, Sr. Arno Voigt, a quem 
Roraima está subordinada. E é evidente que falar de-
pois de alguns oradores que contaram muito bem a 
história do Rotary seria mais ou menos como chover 
no molhado. Mas eu não poderia deixar, repito, como 
uma pessoa – e minha formação é de médico – que 
se preocupa realmente em dar de si antes de pensar 
em si, de prestar essa homenagem hoje aqui.

E fiz um pronunciamento por escrito que real-
mente ressalta a história do Rotary, bem como pe-
guei alguns apanhados como a cronologia do Rotary 
e outros dados históricos que vou requerer que façam 
parte integrante do meu pronunciamento, mas queria, 
principalmente, destacar como é fácil quando homens 
e mulheres de bem resolvem se unir para fazer o bem 
a quem mais necessita. E o Brasil está carente jus-
tamente disso. Digo na Maçonaria – e que bom que 
estou dizendo isso aqui para os rotarianos de todo o 
Brasil – que, se essas instituições se mobilizassem 
mais intensamente ainda, poderíamos mudar muito 
este País. Não devemos ficar numa atitude pacífica 
de esperar pelo presidente de plantão, pelos ministros 
de plantão, pelos governadores de plantão, pelos se-
nadores de plantão ou pelos deputados de plantão. A 
sociedade é que muda realmente a realidade de uma 
nação, de um Estado, enfim.

E eu – coincidentemente este ano, a Igreja Ca-
tólica, a Coordenação Nacional dos Bispos do Brasil 
lançou a Campanha da Fraternidade com o tema Saúde 
Pública no País – queria fazer um apelo aos rotaria-
nos para batalharmos nessa questão, porque não há 
dúvida – e tenho dito isso aqui repetidas vezes como 
médico – de que a nossa saúde pública no Brasil vem 
se deteriorando a cada ano, não porque falte recursos. 
A CPMF existiu durante 14 anos e, nesses 14 anos, a 
saúde pública só piorou. Então, não é falta de recur-
sos, porque o que lamentavelmente falta na saúde – e 
aí é um diagnóstico que é uma unanimidade não só 
entre os profissionais de saúde como dos cidadãos, 
principalmente os mais pobres, que precisam do siste-
ma público de saúde –, os males da saúde pública no 
Brasil são a má administração e a grande corrupção 
que existe no setor. (Palmas)
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Só para dar um exemplo, portanto, de um Es-
tado pequeno como o meu, de menor população: 
recentemente, a Polícia Federal fez uma operação, 
resultado de uma investigação do Ministério Público 
Estadual e Federal, constatou um roubo – não posso 
usar outra palavra – de R$30 milhões, numa jogada 
de compra de medicamentos próximos de vencer que 
era feita mais ou menos assim: duas ou três empre-
sas do Estado tinham contato com outras empresas 
de outros Estados e, quando o medicamento x estava 
para vencer, montava-se um esquema na Secretaria 
de Saúde e se fazia compra de emergência com dis-
pensa de licitação. A empresa X, com carta marca-
da, comprava da empresa Y no outro Estado, o me-
dicamento chegava com prazo de dois a três meses 
para vencer, eles fabricavam prontuários falsos etc e 
o resto jogavam fora.

Um funcionário, de tanto ver isso acontecer, 
indignado com a situação, fotografou e filmou com 
o seu celular. Graças a isso, deu-se uma pequena 
estancada no roubo, só no meu Estado, de R$30 
milhões. Imaginem. Estive agora, por duas semanas 
seguidas, no meu Estado e o que recebi de pedidos 
de pessoas que estavam com familiares internados, 
mas que tinham que comprar medicamentos e equipa-
mentos para os pacientes que estavam internados no 
hospital geral de Roraima! Estou dando o exemplo do 
meu Estado porque conheço de perto, mas também 
conheço, porque tenho me dedicado a esse tema no 
Brasil todo, do Caburaí ao Chuí, do Ponta do Seixas, 
na Paraíba, até o rio Moa no Acre, de Norte a Sul e 
de Leste a Oeste.

Tenho muita confiança no atual Ministro da Saúde 
como tenho na Presidenta Dilma, que tem demonstra-
do que quer realmente acabar com a corrupção em 
qualquer setor. Agora, se corrupção é um crime em 
qualquer setor, imagine corrupção na saúde. Esse 
crime deveria – e há um projeto neste sentido aqui – 
tornar-se crime hediondo, porque, quando uma pessoa 
rouba o dinheiro da saúde, está tirando oportunidade 
de um pobre se curar, está tirando a oportunidade de 
um pobre sobreviver na UTI. Então, sei – e aqui está 
escrito em meu pronunciamento – que o Rotary faz 
inúmeras ações humanitárias, ações que são manti-
das pelo Rotary. Isso é importante. É uma verdadeira 
organização não-governamental. Existem muitas orga-
nizações ditas não-governamentais, e esta aí o monte 
de escândalos ocorridos com convênios fajutos feitos 
na área da saúde, esportes, turismo, organizações 
que existem apenas para roubar o dinheiro do povo. 
Enquanto isso, o Rotary mantém, com o dinheiro dos 
seus associados, todas essas obras, no mundo todo.

Por isso, quero dizer que fico muito feliz em poder 
fazer, repito, como filho de um rotariano que era apai-
xonado, esse pronunciamento aqui. Ele não está mais 
ente nós, mas, com certeza, deve estar observando 
esse momento feliz da minha vida e, tenho certeza, 
da vida de todos os rotarianos. 

Deixo, portanto, Sr. Presidente, as minhas pa-
lavras de cumprimentos a todos os rotarianos e às 
rotarianas. Realmente é muito importante que institui-
ções como o Rotary, o Lyons, a Maçonaria e tantas 
outras que fazem o bem, em primeiro lugar sem olhar 
a quem, dão de si sem pensar em si, que realmente 
se unam para que possamos tornar o Brasil não só um 
País mais justo, mas um país livre das mazelas que 
ainda herdamos, talvez, da época da corte alegre de 
D. João VI quando aqui chegou.

Acho, portanto, que é o momento de pensar o 
Brasil para o futuro, o Brasil do século XXI. Ainda es-
tamos muito amarrados no século XX e, às vezes, fico 
até admirado quando vejo meu neto de 16 anos do-
minar certas coisas e me pergunto: “puxa, tenho que 
entrar para o século XXI” porque, realmente, aqui citei, 
ainda estão dizendo que é do Oiapoque ao Chuí. O 
Oiapoque era antes quando o GPS, o satélite não ha-
vida detectado, embora a gente até olhando o mapa no 
olho, já verificamos que a ponta do extremo nordeste 
de Roraima está muito acima de Oiapoque. 

Então, quero reiterar o meu pedido, Senador 
Waldemir, para autorizar a transcrição, na íntegra, 
do meu pronunciamento e dos anexos, mas quero 
terminar dizendo o seguinte – disse Martin Luther 
King, a frase não é minha: “o que mais preocupa 
não é o grito ou a ousadia dos maus, mas, sim, o 
silêncio dos bons“.

Então, aos homens e mulheres de bem, os bons 
que participam do Rotary, digo que temos que atuar 
mais para que este Brasil de fato mude, não vamos 
esperar só pelas autoridades, vamos fazer a nossa 
parte.

Muito obrigado. (Palmas.)

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR MOZARILDO 
CAVALCANTI.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB/RR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, é com elevada honra que ocupo hoje a tri-
buna desta Casa para me associar a esta homenagem 
ao Rotary Club International, pela passagem dos seus 
107 de existência, completados no dia 23 de fevereiro 
passado. Mais uma vez, o Senado Federal, com a rea-
lização desta Sessão Especial, requerida em boa hora 
pelo ilustre Senador Valdir Raupp e outros colegas, dá 
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mostras de que a homenageada é merecedora de tal 
acolhida e reconhece que ela é motivo de orgulho no 
mundo inteiro e no nosso País.

O Rotary International é a associação de Rota-
ry Clubs do mundo inteiro. Trata-se de uma entidade 
não governamental, sem fins lucrativos e de utilidade 
pública, dirigida por cidadãos solidários e profissio-
nais dedicados, que prestam serviços humanitários no 
mundo inteiro, trabalham com elevado padrão de ética 
e eficiência em todas as suas atividades e pregam a 
paz e a harmonia entre os povos. Seu lema mais im-
portante é: “Dar de si antes de pensar em si”.

Gostaria de dizer, igualmente, que, com mérito, 
a missão humanitária dessa entidade é reconhecida 
mundialmente. Dessa forma, o Rotary Internacional é, 
indiscutivelmente, motivo de orgulho para todos aqueles 
que se preocupam com o futuro dos povos de todos 
os países e que desejam uma vida mais digna para 
milhões de pessoas que enfrentam as adversidades 
da vida com grandes dificuldades.

Assim, aos poucos, por anos a fio, com esforço 
admirável, o Rotary Internacional conseguiu mostrar 
que, com seriedade, com determinação, com vocação, 
com respeito ao próximo, com planejamento, com or-
ganização, com competência e com disciplina somos 
capazes de superar os grandes obstáculos sociais que 
ainda envergonham o nosso desenvolvimento.

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, 
o primeiro Rotary Club foi fundado na cidade de Chi-
cago, nos Estados Unidos, em 1905, pelo advogado 
Paul Percy Harris e mais três cidadãos americanos, o 
engenheiro de minas, Gustav Loehr, o alfaiate Hiran 
Shorey, e o comerciante de carvão, Silvester Schiele. 
Em 1910, surgiu a Associação Nacional de Rotary 
Clubs. Finalmente, em 1912, seu nome mudou para 
Rotary International, em função da admissão do pri-
meiro Rotary Club fora dos Estados Unidos, fundado 
na cidade de Winnipeg, no Canadá.

Apenas para termos uma ideia da importância 
do espaço geográfico ocupado hoje pelo Rotary Inter-
national, segundo dados do início de fevereiro deste 
ano, o número de Clubes no mundo é de 34.161. O 
número de rotarianos trabalhando nos quatro cantos 
do planeta é de mais de 1 milhão de pessoas. Todos os 
dias, eles levam uma ponta de esperança aos lugares 
mais longínquos e mais carentes. De acordo com esses 
dados, o Rotary International tem presença marcante 
em mais de 216 países e regiões.

No Brasil, a partir dos arquivos existentes, os 
primeiros passos para a organização do Rotary Club 
foram dados em 1916. Naquele ano, dois diplomatas 
americanos, Herbert Coates, Embaixador dos Estados 
Unidos em Montevidéu, no Uruguai, e seu colega, no 

Rio de Janeiro, Recorde Monnsen, organizaram as 
primeiras reuniões com esse objetivo.

Durante sete anos, eles tiveram de enfrentar 
várias dificuldades, quebrar arestas e superar pre-
conceitos, notadamente, os de ordem política e ide-
ológica, que afloravam na época contra os Estados 
Unidos, em nosso País. Apesar de tudo, em 28 de 
fevereiro de 1923, o objetivo foi atingido. O primeiro 
Rotary Club do Brasil, organizado no Rio de Janeiro, 
era o quarto da América do Sul e o sexto da Ibero-
-América. Seu primeiro Presidente foi o Doutor João 
Thomé Saboya e Silva.

Convém destacar que a expansão da instituição 
em nosso País foi notável. Em 1957, por exemplo, o 
Brasil já ocupava a terceira posição mundial em nú-
mero de Rotary Clubs. Além disso, os benefícios que 
esse crescimento trouxe para o nosso País são in-
contestáveis.

Apenas para citar alguns, não podemos esquecer 
o Lar-Escola Rotary, que abriga, a cada ano, centenas 
de menores necessitados, ministrando-lhes instrução 
e orientação profissional. O mesmo acontece com as 
inúmeras fundações espalhadas pelo Brasil, que ofere-
cem bolsas de estudo e assistência social. Registramos 
ainda, a contribuição inestimável ao controle da pólio, 
da coqueluche, do sarampo, do tétano, da tuberculose 
e da difteria, nas comunidades mais carentes.

Igualmente expressivas são as bolsas de pós-
-graduação, que são oferecidas a estudantes brasi-
leiros no exterior e as escolas, asilos, creches, ho-
téis e hospitais, que estão em pleno funcionamento 
pelo País afora e que são mantidos por promoções 
de Rotary Clubs. Finalmente, nesta lista, não pode-
ria deixar de figurar a Fundação Rotária, pelas suas 
realizações.

Convém assinalar que, em nosso País, existem 
hoje, 2.375 Rotary Clubs e 56.752 Rotarianos em ati-
vidade. O Brasil figura em terceiro lugar mundial, em 
número de Clubes, e em quinto lugar, em número de 
sócios.

Nobres Senadoras e Senadores, a erradicação 
da pólio em todos os continentes é a prioridade núme-
ro 1 do Rotary International Além dessa preocupação, 
outras cinco áreas de atuação mobilizam, de forma 
permanente, os mais de 34 mil Clubes existentes no 
mundo e o seu exército de mais de 1 milhão de vo-
luntários. É com esse espírito de servir que se realiza 
o trabalho dos rotarianos, nas regiões mais remotas, 
junto às comunidades mais atingidas pela fome, pela 
miséria, pelas doenças, pelas guerras e pelas catás-
trofes naturais.

As outras cinco prioridades do Rotary Internatio-
nal são as seguintes:

241ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



03810 Terça-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

– Promoção da paz no mundo, com socorro às popula-
ções deslocadas pelas guerras, pelos desastres 
naturais, pelas perseguições ou pelas pressões 
políticas, em Estados que não respeitam os di-
reitos humanos;

– Incentivo a programas emergenciais de saúde em 
grandes aglomerados populacionais carentes, 
com treinamento de médicos, enfermeiros, as-
sistentes de enfermagem e outros profissionais 
da área, com vistas a salvar a vida de milhares 
de pessoas que são atingidas pelas chamadas 
doenças do subdesenvolvimento;

– Apoio à educação básica e a alfabetização de mi-
lhares de pessoas, acima de 15 anos, que são 
analfabetas, e de cerca de 80 milhões de crian-
ças, que estão fora da escola;

– Apoio ao desenvolvimento económico sustentável, 
com respeito ao meio ambiente e à exploração 
racional dos recursos naturais não renováveis;

– Acesso à água limpa, para diminuir a mortalidade 
infantil, melhorar as condições de higiene e fa-
vorecer as culturas agrícolas de sobrevivência.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de 
terminar este pronunciamento dizendo que o trabalho 
realizado pelo Rotary International é um exemplo que 
nos enche de esperança. Sem dúvida alguma, nesta 
segunda década do século XXI, a saúde, a educa-XXI, a saúde, a educa-a saúde, a educa-
ção, a paz e o desenvolvimento sustentável são as 
bandeiras mais importantes que devemos empunhar, 
para que as crianças de hoje possam vislumbrar um 
futuro mais radiante. A história do Rotary Internatio-
nal mostra que essas conquistas são possíveis e, 
por acreditar nelas, é que lhe prestamos hoje esta 
singela homenagem.

Era o que tinha dizer.
Muito obrigado.

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.)

CRONOLOGIA DO ROTARY

A Fundação de uma irmandade 

1905 
O advogado Paul P. Harris realiza a primeira reu-

nião do Rotary em 23 de fevereiro na Sala 711 do Unity 
Building em Chicago. Harris tinha em mente um clube de 
profissionais de diversas áreas. Gustavus Loehr, Hiram 
Shorey, e Silvester Schiele compareceram. A reunião 

dá origem ao primeiro clube de serviços humanitários 
do mundo: o Rotary Club de Chicago. 

Leia sobre o aniversário da primeira reunião de Ro-
tary Club

1907 
O Rotary Club de Chicago realiza um de seus 

primeiros serviços à comunidade. O clube faz uma 
reunião de organizações cívicas visando estabelecer 
uma comissão encarregada de instalar banheiros pú-
blicos e melhorar o saneamento na cidade. 

“Com meus companheiros, eu aprendi a 
colocar ênfase em dar ao invés de receber”, 
escreveu Paul Harris em seu livro This Rota-
rian Age. 

1908 
O segundo Rotary Club, o Rotary Club de San 

Francisco, é criado em 12 de novembro. Os associados 
fundadores Homer Wood, Chester H. Woolsey e Roy 
R. Rogers comparecem ao banquete de inauguração. 
Wood é eleito presidente e se torna conhecido com o 
pai do Rotary na costa do Pacífico. 

Leia sobre o centésimo aniversário do Rotary Club de 
San Francisco 

1910 
A National Association of Rotary Clubs of 

America realiza sua primeira convenção no Con-
gress Hotel em Chicago, de 15 a 17 de agosto, com 
60 participantes. Os rotarianos elegem Paul Harris 
presidente da associação. O Rotary é composto por 
16 clubes com mais de 1.000 associados nos Esta-
dos Unidos. 

Veja imagens de 100 anos de convenções do Rotary 

1911 
O Rotary lança a revista The National Rotarian 

(mais tarde, The Rotarian ) com Chesley Perry ocupan-
do o cargo de editor. O primeiro número sai em janeiro. 
O periódico de 12 páginas inclui um ensaio de Paul 
Harris sobre o objetivo dos Rotary Clubs, anúncios de 
clubes recentemente fundados e outros assuntos de 
interesse dos rotarianos. 

O Rotary torna-se uma organização internacional 

1912 
É fundado o primeiro Rotary Club fora dos Esta-

dos Unidos, o Rotary Club de Winnipeg, no Canadá, 
em 13 de abril, dois anos após sua primeira reunião. 
É fundado também o primeiro Rotary Club europeu, o 
Rotary Club de London. O Rotary muda seu nome para 
Associação Internacional de Rotary Clubs para refletir 
a abrangência de seu quadro associativo. 
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1914 
Rotary Clubs na Grã Bretanha e Irlanda formam 

a Associação Britânica de Rotary Clubs. R.W. Pentland 
é o primeiro presidente. Na convenção internacional, o 
Rotary reconhece a Associação Britânica, com 1.128 
associados, como uma extensão legítima. 

Leia sobre o Rotary na Grã Bretanha e Irlanda 

1916 
O Rotary Club de Havana, em Cuba, foi o primei-

ro Rotary Club em um país de língua não-inglesa. O 
clube foi fundado em 29 de abril com 22 associados, 
os quais participam do planejamento da cidade e, em 
1917, ajudam a estabelecer leis de trânsito. 

Leia sobre o Rotary em Cuba 

1917 
O presidente do RI Arch C. Klumph propõe um 

fundo de dotações para “fazer o bem no mundo”. O 
fundo recebe sua primeira contribuição, US$26,50, 
do Rotary Club de Kansas City, EUA. O fundo é o 
precursor da Fundação Rotária, a corporação fi-
lantrópica sem fins lucrativos que apoia o Rotary 
International. 

Leia sobre a história da Fundação Rotária 

1918 
O rotariano americano Ancil Brown cria o Allied 

Rotary Club da França em Paris. A primeira reunião 
do clube é no dia 23 de agosto no Hotel Continental. 
Como primeiro presidente do clube, Brown convida os 
rotarianos americanos na França por causa da guerra 
a comparecerem. 

O Rotary Club de Montevideo, no Uruguai, se 
torna o primeiro Rotary Club ao sul do equador. 

1919 
A primeira assembleia internacional é realizada 

em março em Chicago. Em 1º de junho, o Rotary Club 
de Manila, nas Filipinas, se torna o primeiro Rotary Club 
asiático. Em 17 de julho, o Rotary Club de Shanghai é 
o primeiro clube da China. 

Leia sobre o Rotary na China 

1921 
O milésimo Rotary Club é fundado em janeiro 

em York, Inglaterra. Os Rotary Clubs de Melbourne e 
Sydney são os primeiros Rotary Clubs australianos. 
O Rotary Club de Johannesburg, África do Sul, é o 
primeiro Rotary Club da África. 

1922 
Rotary International torna-se o nome oficial do 

Rotary. O nome é registrado nos novos estatutos e 
regimento interno adotados na convenção interna-
cional. 

Leia sobre a história do Rotary International 

1924 
O conselho diretor vota pela adoção do emblema 

rotário atual, uma adaptação da roda dentada utilizada 
pela primeira vez em 1918. O novo logotipo mostra uma 
roda dentada mais realista, com um rasgo de chaveta. 

1928 
O rotariano canadense James W. Davidson em-

barca em uma missão para organizar clubes na Ásia e 
Oriente Médio. Em uma odisseia que durou três anos, 
Davidson funda 23 clubes em 12 países, da Turquia 
à Tailândia. 

1929 
A Fundação Rotária outorga seu primeiro sub-

sídio, no valor de US$500, à National Society for 
Crippled Children , mais tarde Easter Seals , uma 
associação para crianças deficientes criada pelo Ro-
tariano Edgar F. Allen, do Rotary Club de Elyria, Ohio, 
EUA. Paul Harris presidiu a associação. 

Leia sobre Edgar F. Allen e a Easter Seals 

Um período de transição 

1930 
O Rotary celebra seu 25º aniversário com a con-

venção realizada em Chicago de 23 a 27 de junho. 
Apenas três ex-presidentes do RI deixaram de com-
parecer. Os rotarianos visitam a Universidade de Chi-
cago, velejam no Lago Michigan e jogam golfe. Suas 
esposas tomam chá no Edgewater Beach Hotel. Todos 
participam do evento Venetian Carnival, realizado no 
Navy Pier. 

1940 
A Segunda Guerra Mundial põe à prova a es-

perança rotária. Os rotarianos estabelecem um fundo 
de assistência para vítimas da guerra. Eles também 
preparam um pedido de “respeito pelos direitos huma-
nos”, uma prévia do papel proeminente que o Rotary 
teria na promoção da paz no mundo. 

1943 
O Rotary International oficialmente adota a Prova 

Quádrupla, um dos testes éticos mais reproduzidos no 
mundo. Herbert J. Taylor, do Rotary Club de Chicago, 
e que se tornaria em 1954-55 presidente do RI, ela-
bora as quatro perguntas em 1932 para tentar salvar 
uma empresa de alumínio da falência após a Grande 
Depressão. 

1945 
Um grupo de 49 rotarianos ajuda a fundar as 

Nações Unidas. O Rotary International recebe status 
de consultor na conferência de fundação da ONU. Os 
rotarianos oferecem serviços de tradução e media-
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ção aos participantes. O envolvimento do Rotary com 
a ONU desde essa época abre caminho para futuras 
parcerias com agências desta. 

Leia sobre o Rotary e a ONU 

1947 
Morre o fundador do Rotary, Paul Harris, em 27 

de janeiro. Mais de 300.000 rotarianos no mundo inteiro 
lamentam a grande perda. Uma enxurrada de contri-
buições à Fundação Rotária dá origem ao Fundo em 
Homenagem Póstuma a Paul Harris, que proporciona 
bolsas de estudos no exterior a 18 estudantes em 1947-
48, o precursor do programa de Bolsas Educacionais. 

Leia sobre Bolsas Educacionais 
1950 

O Rotary adota dois lemas oficiais na convenção 
do RI em Detroit, EUA. Dar de Si Antes de Pensar em 
Si e Mais se Beneficia Quem Melhor Serve são ver-
sões levemente modificadas de slogans criados ante-
riormente por rotarianos. 

Saiba mais sobre a história dos lemas do Rotary 

1955 
O Rotary celebra seu quinquagésimo aniversário 

com 8.500 clubes em 89 países. A convenção do RI 
é realizada em Chicago e o vice-presidente dos Esta-
dos Unidos, Richard Nixon, é palestrante convidado. 
O Rotary International produz o programa de rádio 
Rotary Golden Theater Radio Show em homenagem 
ao aniversário. 

Ouça trechos do programa radiofônico Rotary Golden 
Theater Radio Show 

1957 
A Fundação Rotária cria o Reconhecimento Com-

panheiro Paul Harris e outros reconhecimentos para 
aqueles que doavam aos programas da Fundação. Os 
prêmios são anunciados na edição de maio de 1957 
da revista The Rotarian . 

Serviços humanitários globais e a invasão dos 
jovens 

1962 
O programa Serviços à Comunidade Mundial é 

criado pelo conselho diretor do RI. O conselho tam-
bém aprova o Interact, um programa de companhei-
rismo internacional e serviço humanitário para jovens 
do ensino médio. O primeiro Interact Club é formado 
em Melbourne, nos Estados Unidos. 

Leia mais sobre o Interact 

1965 
A Fundação Rotária cria o Intercâmbio de Gru-

pos de Estudos, um programa de intercâmbio cultural 

e profissional para jovens profissionais. As primeiras 
34 equipes, da Austrália, Grã Bretanha, Japão e Es-
tados Unidos, viajam ao exterior. A Fundação também 
dá início ao programa de Subsídios Equivalentes para 
apoiar projetos de serviços internacionais, abrindo uma 
nova era de serviços humanitários globais. 

Leia sobre o Intercâmbio de Grupos de Estudos 

1968 
O conselho diretor do RI aprova a criação do 

Rotaract (Rotary in Action), um programa para jovens 
acima da idade limite do Interact interessados em com-
panheirismo e serviços humanitários. Em 13 de março, 
é fundado o primeiro Rotaract Club, na Universidade 
de North Carolina-Charlotte, EUA. O clube de 21 asso-
ciados planta uma árvore no campus da universidade 
em comemoração pelo evento. 

Saiba mais sobre a história do Rotaract 

1970 
O conselho de legislação, criado em 1934, tor-

na-se o órgão legislativo oficial do Rotary. Os clubes 
adquirem direito de expressar suas opiniões através 
de propostas ao conselho de legislação. Cada distrito 
envia um representante à reunião do conselho para 
examinar e votar as propostas. 

As deliberações do conselho dão origem a al-
guns dos trabalhos de maior importância do Rotary, 
como a criação do Pólio Plus em 1986 e a admissão 
de mulheres no quadro associativo da organização 
em 1989. 

Leia sobre o conselho de legislação 

1971 
O conselho diretor do RI aprova a criação do pro-

grama Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) 
na convenção do RI em Sydney, Austrália. O progra-
ma é baseado no projeto de um distrito do país esta-
belecido em 1960, que visava ajudar jovens entre 14 
e 30 anos a fortalecer seu caráter, desenvolver habi-
lidades de líder, crescer como indivíduos e tornar-se 
bons cidadãos. 

Saiba mais sobre a história do RYLA 

1972 
O Intercâmbio de Jovens se torna um programa 

oficial do RI depois de mais de 40 anos de intercâmbios 
organizados por clubes. Rotary Clubs europeus haviam 
começado a intermediar intercâmbios na década de 20 
de modo a incentivar a troca de ideias e experiências 
culturais entre os rotarianos e os jovens. A prática foi 
temporariamente suspensa durante a Segunda Guerra 
Mundial, para recomeçar em 1946. 
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Leia sobre o Intercâmbio de Jovens 

Uma nova missão 
1979 
A Fundação Rotária outorga o primeiro Subsídio 

Saúde, Fome e Humanidade (3-H) a um projeto que 
visava imunizar 6 milhões de crianças filipinas contra a 
pólio. O presidente do RI, James L. Bomar, assina um 
acordo com o governo das Filipinas para dar início às 
imunizações e administra a primeira vacina antipólio. 
O subsídio dá início ao compromisso do Rotary com 
a erradicação da poliomielite. 

Leia sobre Subsídios 3-H 

1985 
O Rotary lança o Pólio Plus para financiar os es-

forços operacionais, de mobilização social e treinamen-
tos necessários para a erradicação da poliomielite. O 
programa é lançado na convenção anual do RI, onde o 
Dr. Albert Sabin, criador da vacina oral antipólio, rogou 
aos rotarianos para que ajudassem com as imuniza-
ções no mundo todo. Sabin avisa que, sem empenho, 
até o ano de 2005 poderiam haver mais oito milhões 
de casos de paralisia devido à pólio no mundo. 

Leia sobre a história do Pólio Plus 

1987 
As mulheres são admitidas ao Rotary. Em 4 de maio, 

a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que o Rotary 
International não pode impedir as mulheres de entrarem 
para o Rotary International com base no seu gênero se-
xual. Centenas de mulheres nos Estados Unidos são ad-
mitidas ao Rotary. O clube que iniciou o processo jurídico, 
o Rotary Club de Duarte, na Califórnia, é reativado após 
haver sido desativado em 1978 por admitir uma mulher. 

Em 1989, o conselho de legislação vota pela ad-
missão de mulheres a clubes no mundo inteiro. 

1988 
Os rotarianos arrecadam US$247 milhões através 

de uma campanha de captação de recursos do Pólio 
Plus. Sua generosidade inspira a Assembleia Mundial 
da Saúde, realizada anualmente pela Organização 
Mundial da Saúde , a adotar a meta de erradicar a 
pólio até o ano 2000. A resolução prepara o caminho 
para a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio , o 
maior programa da área de saúde pública coordenado 
internacionalmente até hoje. O Rotary International é 
um dos primeiros a prometer recursos para a iniciativa. 

Assista a um vídeo sobre o compromisso do Rotary 
com a pólio 

1989 
O Rotary volta a existir na Hungria e Polônia. O 

Rotary Club de Budapest, originalmente fundado em 

1925 e desativado em 1942, é reativado em 25 de ja-
neiro. O Rotary Club de Warszawa, fundado em 1931 
e desativado em 1940, volta a operar em 30 de junho. 

Diversos Rotary Clubs europeus foram desativa-
dos durante a Segunda Guerra Mundial devido a res-
trições de guerra quanto a viagens e comunicações. 
Uma vez que os clubes não podiam mais preencher 
os requisitos rotários de reuniões e comunicação, o 
Rotary International foi forçado a desativá-los. 

1995 
As oito primeiras mulheres governadoras de dis-

trito assumem seus cargos. São elas Mimi Altman, Dis-
trito 6440 (Illinois, EUA); Gilda Chirafisi, Distrito 7230 
(Bermuda; Nova York, EUA); Janet W. Holland, Distri-
to 5790 (Texas, EUA); Reba F. Lovrien, Distrito 5520 
(Novo México; Texas, EUA); Virginia B. Nordby, Distri-
to 6380 (Ontário, Canadá; Michigan, EUA); Donna J. 
Rapp, Distrito 6310 (Michigan, EUA); Anne Robertson, 
Distrito 6710 (Kentucky, EUA); e Olive P. Scott, Distrito 
7190 (Nova York, EUA). 

O próximo século de serviços humanitários 

1999 
O Rotary estabelece os Centros Rotary de Estu-

dos Internacionais na área de paz e resolução de con-
flitos visando ajudar a preparar futuros líderes e diplo-
matas. O programa oferece em diversas universidades 
parceiras no mundo todo aulas sobre relações interna-
cionais, administração pública, desenvolvimento sus-
tentável e estudos sobre paz e resolução de conflitos. 

Leia sobre os Centros Rotary 

2002 
A Europa é declarada livre da pólio na convenção 

do RI em Barcelona, Espanha. No final do ano, apenas 
sete países permanecem pólio-endêmicos. O Rotary 
anuncia uma nova campanha de US$80 milhões em 
apoio à erradicação da doença. Os rotarianos respon-
dem contribuindo com mais de US$129 milhões. 

2003 
É fundado o Rotary Club de Kabul, no Afeganis-

tão. Jonathan Majiyagbe, da Nigéria, é o primeiro pre-
sidente africano do Rotary International. 

Cinco Sinos do Centenário do Rotary começam 
sua jornada por Rotary Clubs no mundo inteiro em 
homenagem ao centésimo aniversário da organização 
em 2005. Os sinos partem em junho da convenção in-
ternacional do RI em Brisbane, Austrália. 

2004 
O RI realiza sua maior convenção até então em 

Osaka, Japão. Com o número recorde de 45.381 ins-
critos pagantes de 113 países e áreas geográficas, a 
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convenção supera a participação recorde estabelecida 
em 1978 na convenção de Tóquio. 

Formatura da primeira turma de 66 Bolsistas Ro-
tary pela Paz Mundial. 

Veja os Bolsistas Rotary pela Paz antigos e atuais 

2005 
O Rotary celebra seu centésimo aniversário na 

convenção de Chicago. Os clubes comemoram a data 
com serviços voluntários e centenas de projetos co-
munitários. 

2006 
O vírus da pólio continua endêmico em apenas 

quatro países: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão. 
Desde 1985, o número de casos registrados mundial-
mente diminuiu em 99%. 

2007 
A Fundação Rotária celebra seu milionésimo 

Companheiro Paul Harris oferecendo o reconhecimento 
a 34 indivíduos, um de cada zona rotária. Os doadores 
recebem placas e certificados por suas contribuições. 

2008 
O Rotary lança oficialmente a campanha para 

equiparar a doação desafio de US$100 milhões da Fun-
dação Bill e Melinda Gates pela erradicação da pólio. 

Em 2009, o Rotary recebe mais um subsídio de 
US$255 milhões da Fundação Gates e lança o Desafio 
200 Milhões de Dólares do Rotary, para equiparar uma 
parte da quantia doada e ajudar a campanha Elimine 
a Pólio Agora. 

Assista Bill Gates falando aos líderes rotários 

2009 
O Rotary celebra a 100ª convenção anual do RI 

em Birmingham, na Inglaterra. O evento conta com 
palestrantes renomados como o Arcebispo Emérito 
Desmond Tutu, o secretário geral das Nações Unidas 
Ban Ki-moon, a atriz e embaixadora da boa vontade 
do Unicef Mia Farrow e a conhecida primatologista e 
humanitária Dra. Jane Goodall. 

SÃO INÚMERAS AS RAZÕES PARA CELEBRAR 
OS 107 ANOS DO ROTARY

Por Arnold R. Grahl e Wayne Hearn 

Notícias do Rotary International – 23 de fevereiro de 
2012 

Em 2 de fevereiro a Catedral Turku, na Finlândia, 
foi iluminada com a mensagem End Polio Now durante 
concerto beneficente. Rotary Clubs do mundo inteiro 
estão iluminando ícones arquitetônicos, históricos e 
turísticos com a mensagem End Polio Now na sema-

na que cai o dia 23 de fevereiro, em homenagem ao 
aniverário do Rotary. 

Rotary Internacional on Facebook
São muitas as razões para celebrar em grande 

estilo o aniversário de 107 anos do Rotary em 23 de 
fevereiro, principalmente no que se refere à luta con-
tra a pólio. 

Em janeiro a Índia, país que até recentemente 
tinha sido o epicentro da paralisia infantil, completou 
um ano sem registrar um caso sequer da doença. No 
resto do mundo foram registrados abaixo de 650 casos 
em 2011, o que significa menos da metade dos 1.352 
contágios de 2010. O número anual de casos caiu em 
mais de 99% desde que a iniciativa foi lançada em 
1988, quando a pólio infectava mais de 350.000 crian-
ças por ano. Mais de dois bilhões de crianças foram 
imunizadas em 122 países, prevenindo a ocorrência de 
cinco milhões de casos de paralisia e 250.000 mortes. 

Também em janeiro foi anunciado que os Rotary 
Clubs tinham arrecadado mais de US$200 milhões para 
equiparar parte da doação de $355 milhões feita pela 
Fundação Bill e Melinda Gates. Em vista do sucesso 
do Rotary, a Fundação Gates contribuiu mais $50 mi-
lhões. O total de $605 milhões será destinado para fi-
nanciar imunizações em países afetados pela doença. 

“É claro que temos que celebrar as con-
quistas, mas isto não quer dizer que devemos 
parar de arrecadar verbas ou promover a erra-
dicação da pólio até que o mundo seja certifi-
cado como livre da doença”, disse o curador 
da Fundação Rotária, John F. Germ, durante a 
Assembleia Internacional em San Diego, EUA. 

Iluminações Elimine a Pólio Agora 
Continuando a tradição de aniversário da organi-

zação, Rotary Clubs de diferentes partes do mundo ilu-
minarão ícones locais com a mensagem End Polio Now. 

Este ano estão ganham a iluminação o Frere Hall 
de Karachi e o prédio que abriga o Water and Power 
Development Authority, ambos no Paquistão; a Tower 
of London, Inglaterra; o Prédio do Governo, Taiwan; o 
prédio Roppongi Hills Mori Tower, Japão; a Praça da 
Federação, Austrália; e dois marcos do Brasil — o Sí-
tio Arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio 
Grande do Sul; e o Palácio Garibaldi, de estilo neo-
clássico, em Curitiba, PR. 

“Estas iluminações traduzem a promes-
sa do Rotary de ir até o fim para acabar com 
a pólio”, disse o presidente do RI Kalyan Ba-
nerjee, da Índia. “Ainda falta um pouco para 
cumprirmos a promessa, mas junto com nos-
sos parceiros continuaremos imunizando as 
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crianças até que o mundo seja certificado 
como livre desta doença.” 

Bate-papo sobre pólio 
Um bate-papo no Twitter está programado para as 

09h30 de Chicago no dia 24 de fevereiro para discutir 
o sucesso na Índia, os desafios e os próximos pas-
sos na luta global para erradicação da pólio, e como 
o público poderá se envolver e apoiar a erradicação 
da doença. Entre os participantes estarão represen-
tantes do Rotary International, Organização Mundial 
da Saúde, Unicef, Fundação Bill e Melinda Gates e 
Fundação das Nações Unidas. Representantes do 
Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de 
Doenças irão servir de moderadores. Use a hashtag 
#poliochat para participar. 

Escreva um comentário abaixo sobre o que seu 
clube fará para comemorar 23 de fevereiro. Dê um pre-
sente ao Rotary na forma de doação periódica anual 
para financiar as atividades humanitárias e educacio-
nais do Rotary. 

Em breve sai a galeria com as iluminações Eli-
mine a Pólio Agora. 

CAPÍTULO 1

1. O surgimento do Rotary na América do Sul
O Rotary alcançou a América do Sul no ano ro-

tário 1918-1919, com a fundação, em julho de 1918, 
do Rotary Club de Montevidéu, Uruguai, o primeiro da 
América do Sul e do Hemisfério Sul.

Incipiente, o movimento rotário internacional na 
América do Sul só encontrou situação mais expressiva 
graças aos esforços de alguns poucos clubes existen-
tes, os quais reclamavam e pleiteavam melhor organi-
zação, com o tempo conseguida.

Com a fundação do Rotary Club do Rio de Ja-
neiro, em 1922, verificou-se que já havia 41 distritos, 
englobando os clubes dos Estados Unidos da América, 
do Canadá, do México e Cuba.

Os clubes existentes em outros países não eram 
distritados, o mesmo acontecendo com o Brasil, con-
tados os do Rio de Janeiro e São Paulo.

1.1 – Formação dos primeiros distritos
Essa situação se manteve até 1927, quando foi 

criado o Distrito 63, abrangendo Argentina, Brasil, Uru-
guai e, mais tarde, o Paraguai.

A orientação, coordenação e a assistência aos 
clubes integrantes do Distrito 63 ficaram sob a res-
ponsabilidade de HERBERT P.COATES, comissário 
especial do Rotary International para a América do 
Sul. Residindo em Montevidéu, numa época em que 
não havia aviões e telefone internacional, o trabalho 
não podia ser, por certo, eficiente e correto.

As dificuldades ocorrentes e o interesse de maior 
aproximação entre os clubes, fizeram com que eles 
procurassem melhor definição e identificação, com o 
objetivo de que, através de esforço concentrado, pu-
dessem pleitear a criação de um Distrito, na expectativa 
de receberem instrução rotária específica, conselhos 
e informações do Governador.

Somente com a realização da Conferência Sul-
-Americana dos Rotary Clubs, em Montevidéu, nos dias 
17 a 20 de fevereiro de 1927, a importante reivindica-
ção foi discutida com maior amplitude, contando com 
a presença de nove clubes de cinco países: Argentina 
(Rotary Clubs de Buenos Aires, Córdoba, La Plata e 
Rosario), Brasil (Rotary Clubs do Rio de Janeiro e São 
Paulo), Chile (Rotary Club de Santiago), Peru (Rotary 
Club de Lima) e Uruguai (Rotary Club de Montevidéu).

No curso dos trabalhos, Roberto J. SHALDERS, 
representando os Rotary Clubs do Rio de Janeiro e 
São Paulo (por procuração), propôs a criação de dois 
distritos que fossem separados pelos Andes – um reu-
nindo os Clubes da Argentina, do Brasil e do Uruguai 
e outro reunindo os Clubes do Chile e do Peru.

Essa sugestão foi aceita por Rotary International, 
dela resultando a oportuna criação dos Distritos 63 (Ar-
gentina, Brasil e Uruguai) e 64 (Chile e Peru). No ano 
seguinte, o Paraguai foi incluído no Distrito 63 e a Bolívia 
no 64, e um novo distrito, com o número 68, reuniu a 
América Central e os demais países da América do Sul.

Como primeiro Governador do Distrito 63, foi es-
colhido o engenheiro Don Donato Gaminara, Presidente 
do RC de Montevidéu e da Convenção.

Durante dois anos o Brasil integrou o Distrito 63, 
que teve como Governadores, além do já citado Don 
Donato Gaminara (1927/1928), Cupertino Del Campo 
(1928/1929), do RC de Buenos Aires, Argentina. Com 
o seu redistritamento, surgiu o Distrito 72, o primeiro 
distrito rotário, exclusivamente brasileiro.

São tais fatos demonstrativos das imensas difi-
culdades encontradas para a implantação da primeira 
etapa do movimento rotário na América do Sul, nota-
damente no Brasil.

1.2 – Fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro
Sobre a história do movimento rotário no Brasil, 

comentários contidos no antigo informativo “Notícias 
Rotárias”, primeiro número, publicado em 14 de no-
vembro de 1924, merece destaque:

“Quando em novembro de 1922 visita-
va o sr. Herbert P.Coates a cidade do Rio de 
Janeiro, representando o Rotary International 
como Comissário Especial na América do Sul, 
com o objetivo de aqui fundar um Rotary Club, 
a idéia já nos era conhecida.
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Algum tempo antes, duas ou três pesso-
as já haviam procurado organizar no Rio de 
Janeiro um Rotary Club. Por esta ou aquela 
razão, coube, porém, ao sr. Coates o prazer 
de levar a cabo esta empresa.”

A idéia precursora prosperou, e, em 29 de janei-
ro de 1921, deu lugar à realização, na sede do Clube 
Central (no Rio de Janeiro), situado na Avenida Rio 
Branco, nº 118, da primeira reunião de interessados. 
Foram organizados, à época, dois grupos distintos: os 
brasileiros indicados por Herbert Moses, e os estran-
geiros por J.D.Snowden, Gerente Geral da “American 
Steel Export Company”.

Superadas algumas etapas, no dia 29 de setem-
bro de 1922, oficialmente, foi fundado o Rotary Club 
do Rio de Janeiro, o primeiro e padrinho dos demais 
Clubes que se seguiram no Brasil.

Como ilustração, da ata dessa primeira reunião 
participaram os seguintes profissionais:

1 – A.Costa Pires, importação de carvão
2 – C.A.Sylvester
3 – Col. C.H.Granwford, material ferroviário
4 – F.A.Huntress, luz e força
5 – Frank M.Garcia, material de construção
6 – H.L.Dale, equipamentos hidráulicos
7 – H.M.Sloat, equipamento ferroviário
8 – Herbert Moses, advogado
9 – J.D.W.Snowden, aço
10 – T.P.Stevenson, navegação
11 – J.R.Haney, óleos lubrificantes
12 – P.C.Cothan, seguro
13 – W.M.Goern, engenheiro
14 – R.P.Monsen, advogado
15 – T.L.Wright, automóveis
16 – W.C.Holmes, pneumáticos
17 – W.C.Stevens, máquinas de costura

Todavia, inúmeras dificuldades se apresentaram, 
principalmente pelo elevado número de estrangeiros 
presentes na organização do Rotary Club do Rio de 
Janeiro. Uma vez porém superadas as dificuldades, em 
28 de fevereiro de 1923, o Rotary International expe-
diu o competente Diploma de Admissão, destacando-
-se que, do grupo original, apenas permaneceu como 
“fundador” Herbert Moses. Sob o número 1362, o novo 
Clube foi filiado ao Rotary International.

Nesse período, digno de citação, o nome de HER-
BERT P. COATES, inglês radicado em Montevidéu, 
o verdadeiro precursor de tão importante e gloriosa 
iniciativa no Brasil. Conhecido como o “PAI do Rota-
ry na América do Sul”, foi aclamado sócio honorário 
do Rotary Club do Rio de Janeiro, em reunião de 28 

de fevereiro de 1938, título sempre renovado, até sua 
morte em 1941.

1.3 – Expansão e Redistritamentos
Após oficializado o Rotary Club do Rio de Janei-

ro, foram gradativamente fundados novos Rotary Clubs 
no Brasil, como se segue:

2. Rotary Club de São Paulo (em 24.3.1925)
3. Rotary Club de Santos (em 27.2.1927)
4. Rotary Club de Belo Horizonte (em 13.9.1927)
5. Rotary Club de Juiz de Fora (em 9.11.1927)
6. Rotary Club de Niterói (em 4.9.1928)
7. Rotary Club de Campos (em 5.10.1928)
8. Rotary Club de Petrópolis (em 12.9.1928)
9. Rotary Club de Porto Alegre (em 10.10.1928)
10. Rotary Club de Pelotas (em 24.11.1928)
11. Rotary Club de Rio Grande (em 1.12.1928)
12. Rotary Club de Ribeirão Preto (em 3.5.1929)
13. Rotary Club de Nova Friburgo (em 13.7.1930)
14. Rotary Club de Recife (em 8.4.1931)
15. Rotary Club de São Luiz (em 10.5.1931)
16. Rotary Club do Pará (em 30.6.1931)

Em relação aos Clubes acima devemos desta-
car que:

a) O RC Niterói foi o primeiro Clube no 
Brasil a realizar, desde a sua fundação, reuniões 
semanais, prática seguida pelos posteriores, a 
ela aderindo, mais tarde, os preexistentes;

b) Os RC Niterói e Petrópolis, porque 
fundados praticamente juntos e registrados no 
Rotary International, sob números seguidos, 
2977 e 2978, respectivamente, foram consi-
derados como “Clubes Gêmeos”;

c) O RC Ribeirão Preto, em razão da 
Revolução Constitucionalista de 1932, desa-
pareceu. Mais tarde, pelo esforço e colabora-
ção do RC de Campinas, voltou a funcionar a 
partir de 16.8.1942.

d) Por ordem de fundação os primeiros 
Rotary Clubs nos estados do Brasil, foram os 
seguintes:

1922 – RC Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
1925 – RC São Paulo, São Paulo
1927 – RC Belo Horizonte, Minas Gerais
1928 – RC Porto Alegre, Rio Grande do Sul
1931 – RC Recife, Pernambuco
1931 – RC São Luiz, Maranhão
1931 – RC Belém, Pará
1933 – RC João Pessoa, Paraíba
1933 – RC Salvador, Bahia
1933 – RC Curitiba, Paraná
1934 – RC Fortaleza, Ceará
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1934 – RC Manaus, Amazonas
1934 – RC Vitória, Espírito Santo
1934 – RC Joinville, Santa Catarina
1934 – RC Aracaju, Sergipe
1936 – RC Nata,l Rio Grande do Norte
1937 – RC Teresina, Piauí
1937 – RC Maceió, Alagoas
1939 – RC Campo Grande, Mato Grosso
1941 – RC Goiânia, Goiás
1945 – RC Rio Branco, Acre
1945 – RC Porto Velho, Rondônia
1946 – RC Macapá, Amapá
1949 – RC Boa Vista, Roraima
1957 – RC Brasília, Distrito Federal

As observações acima configuram, em sentido 
bastante geral, o início do movimento rotário no Brasil. 
Tomando-se como ponto de partida a fundação do Ro-
tary Club do Rio de Janeiro, dessa unidade-mater, por 
apadrinhamento, foram fundados, sucessivamente, os 
demais Clubes nos diversos estados do Brasil, que se 
agruparam em Distritos e foram redistritados, atingindo 
hoje 38 distritos, com a configuração territorial atual:

– Distrito 4310: parte de São Paulo
– Distrito 4390: Alagoas, Sergipe e parte da Bahia
– Distrito 4410: Espírito Santo
– Distrito 4420: parte de São Paulo
– Distrito 4430: parte de São Paulo
– Distrito 4440: Mato Grosso
– Distrito 4470: parte do Mato Grosso do Sul, São 

Paulo e Paraguai
– Distrito 4480: parte de São Paulo
– Distrito 4490: Maranhão, Piauí e Ceará
– Distrito 4500: Rio Grande do Norte, Paraíba e Per-

nambuco
– Distrito 4510: parte de São Paulo
– Distrito 4520: parte de Minas Gerais
– Distrito 4530: parte de Goiás, Distrito Federal e To-

cantins
– Distrito 4540: parte de São Paulo e Minas Gerais
– Distrito 4550: parte da Bahia
– Distrito 4560: parte de Minas Gerais
– Distrito 4570: parte do Rio de janeiro
– Distrito 4580: parte de Minas Gerais
– Distrito 4590: parte de São Paulo
– Distrito 4600: parte de São Paulo e Rio de Janeiro
– Distrito 4610: parte de São Paulo
– Distrito 4620: parte de São Paulo
– Distrito 4630: parte do Paraná
– Distrito 4640: parte do Paraná
– Distrito 4650: parte de Santa Catarina (*)
– Distrito 4651: parte de Santa Catarina (*)
– Distrito 4660: parte do Rio Grande do Sul

– Distrito 4670: parte do Rio Grande do Sul
– Distrito 4680: parte do Rio Grande do Sul
– Distrito 4700: parte do Rio Grande do Sul
– Distrito 4710: parte do Paraná
– Distrito 4720: Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Ron-

dônia e Roraima
– Distrito 4730: parte do Paraná
– Distrito 4740: parte do Paraná e Santa Catarina (*)
– Distrito 4750: parte do Rio de Janeiro
– Distrito 4760: parte de Minas Gerais
– Distrito 4770: parte de Goiás
– Distrito 4780: parte do Rio Grande do Sul

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO.) 
– Obrigado a V. Exª.

V. Exª será atendido na forma do Regimento para 
transcrição, na íntegra, do seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO.) 
– Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero 
ler, aqui, uma Mensagem que chega à Mesa do Gover-
nador Marconi Perillo ao Exmº Senador José Sarney, 
Presidente do Senado Federal.

Goiânia, 27 de fevereiro de 2012 
Prezado Senador José Sarney,
No momento desta Sessão Especial para 

comemorar os 107 anos de fundação do Rotary 
Internacional, receba minhas congratulações 
e meu caloroso abraço, extensivo aos preza-
dos Parlamentares presentes e aos ilustres 
membros dessa respeitável instituição. Estou 
certo de que o trabalho notável realizado até 
agora pelo Rotary terá plena continuidade, 
sempre dentro do espírito de oferecer servi-
ço voluntário por meio do envolvimento nas 
comunidades e da cooperação internacional, 
principalmente com a realização de intercâm-
bios de jovens para diversos países. Nossos 
irmãos rotarianos sempre cumpriram um papel 
muito importante com ações em benefício da 
sociedade, disseminando a paz e o sentimento 
de solidariedade para com o outro.

Parabéns a todos!
Com os cumprimentos e a admiração do 

Governador de Goiás, Marconi Perillo.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – 

RO.) – Pergunto se mais algum Senador na sessão 
quer fazer uso da palavra.

Vamos passar, então, a palavra aos membros da 
Mesa que estão inscritos para se pronunciar.

Concedo a palavra ao Secretário-Geral do Rotary 
Internacional, Sr. John Hewko. V. Exª dispõe da palavra 
pelo tempo necessário.
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O SR. JOHN HEWKO – Exmº Senador Valdir 
Raupp, Exmºs Srs. Senadores e Srªs Senadoras, Srs. 
Governadores de Distritos, Rotarianos e convidados, 
senhoras e senhores, bom dia a todos!

Estou contente por estar em Brasília e muito fe-
liz pela oportunidade de me dirigir a uma plateia tão 
seleta neste imponente Congresso Nacional, justa-
mente nesta época em que celebramos o aniversário 
do Rotary. Este ano de celebração tem um tom ainda 
mais especial como o dia oficial do Rotary no Brasil. 
É um imenso prazer comemorar o 107º aniversário do 
Rotary Internacional com este belo reconhecimento 
ao extraordinário trabalho dos rotarianos brasileiros.

Estou extremamente feliz por estar no Brasil, onde 
trabalhei como advogado nos anos 80. É sempre um pra-
zer muito grande para mim estar neste País de beleza 
incomparável, e, para esta ocasião, fiz questão de aprimo-
rar meu português para honrar meus anfitriões. (Palmas.)

Neste recinto, há rotarianos, não rotarianos e futu-
ros rotarianos. Assim, nos próximos minutos, quero dar 
uma visão geral do Rotary para quem não conhece bem 
a organização. Depois disso, falarei sobre nosso traba-
lho atual e discorrerei a respeito da minha perspectiva 
como Secretário-Geral e CEO do Rotary Internacional. 

Em 1923, o Brasil abriu suas portas para o Rotary 
e, desde então, a organização teve o privilégio de ter 
em sua Presidência três brasileiros. Como já foi men-
cionado, até agora, há 2.376 Rotaries Clubs no País, 
que congregam 26 mil associados. Esses números são 
invejáveis, mas o mais importante é o que está por trás 
dos números: os rotarianos e o trabalho magnífico que 
fazem em prol de um Brasil e de um mundo melhores.

No Brasil, os serviços prestados são vários. Eles 
fornecem serviços de creche, merenda de qualidade 
para alunos de ensino fundamental e treinamento 
profissional para estudantes do Segundo Grau. Eles 
também ajudam as mães a cuidar de seus filhos e pro-
porcionam treinamento para os professores. Em todo o 
território desta grande Nação, os rotarianos são atuan-
tes, engajados e abnegados agentes transformadores 
de seus bairros e cidades. Essas benfeitorias são fruto 
do trabalho moldado pelas mãos dos rotarianos não 
apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro, em 
cada um mais de duzentos países e áreas geográficas 
onde tremula a bandeira do Rotary.

Quanto mais viajo pelo mundo rotário, quanto mais 
conheço o Rotary, mais admirado fico com a grandeza 
e o alcance dessa organização que orgulhosamente 
represento. A maior parte do serviço rotário é concre-
tizada por meio da prestação de serviço voluntário, 
com atividades e projetos que, diariamente, fazem a 
diferença nas vidas de várias pessoas e comunidades. 

Os projetos rotários abrangem vasta gama de áreas, 
indo desde água e saneamento até saúde e educação.

Nossa prioridade número um é a erradicação da 
pólio, que tem sido nosso projeto corporativo por mais 
de duas décadas. Estamos comprometidos, iremos até 
o fim, até o dia em que o mundo seja certificado como 
livre da pólio. Esse dia já não está tão longe. Não tar-
dará o momento em que poderemos declarar que, sim, 
a pólio foi erradicada.

O grande acontecimento na cruzada contra essa 
doença ocorreu no mês passado, que marcou um ano 
sem sequer um registro de pólio na Índia, país por 
muitos anos considerado o mais difícil para se inter-
romper a transmissão do vírus, dado o seu tamanho e 
problemas diversos, como pobreza, saneamento, alta 
taxa de natalidade e mobilidade da população. Essa 
combinação de dificuldades representa um desafio 
colossal. Há tempos, entoamos que, se pudéssemos 
eliminar a pólio na Índia, não haveria nenhum obstá-
culo em nosso caminho a nos impedir de eliminá-la de 
qualquer outro lugar. Do desafio que, por vezes, pare-
ceu intransponível, caminhamos resolutos, a passos 
largos. Agora, estamos mais próximos que nunca da 
linha de chegada de um mundo sem pólio.

Em vista do grande progresso alcançado, redobra-
mos nosso empenho a partir de uma perspectiva não 
somente de saúde pública, mas também de relações 
públicas. Queremos que o mundo saiba que a pólio re-
presenta, sim, uma crise de saúde pública e pode ser 
vencida. Esse pesadelo que assombra o mundo desde 
o começo da civilização está, sim, prestes a entrar nos 
anais da história como algo do passado. No entanto, 
sua ameaça ainda paira sobre o mundo, e justamente 
essa etapa final é a mais crucial de toda a jornada.

Para aumentar o conhecimento público sobre a 
cruzada contra a pólio neste momento tão delicado, 
lançamos a iniciativa de iluminar marcos arquitetônicos, 
históricos e turísticos de diferentes partes do mundo 
com a mensagem “Elimine a pólio agora”, durante a 
semana de aniversário do Rotary, em 23 de fevereiro. 
A mensagem já foi projetada na Ópera de Sidney; na 
Tower Bridge, em Londres; no Coliseu, em Roma; e na 
Pirâmide de Quéfren, no Egito, entre outros locais. No 
Brasil, a mensagem foi exibida no sítio arqueológico 
de São Miguel das Missões no Rio Grande do Sul e 
no Palácio Garibaldi, em Curitiba.

Os rotarianos participaram de atividades de erra-
dicação da pólio das mais diversas maneiras, servindo 
conselhos consultivos de alta cúpula e até se embre-
nhando em áreas de díficil acesso para vacinar crian-
ças. Da generosidade dos rotarianos, mais de US$1 
bilhão se materializaram para financiar a luta contra 
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a doença, incluindo US$11,2 milhões arrecados por 
rotarianos do Brasil.

Se o Brasil não vive sob a ameaça da pólio, isso 
se deve ao inestimável trabalho dos rotarianos, que de-
ram de si incansavelmente no trabalho prático e perante 
autoridades governamentais e entidades de saúde pú-
blica, visando a ajudar a erradicar a paralisia infantil nas 
Américas, região certificada como livre da pólio em 1994.

Ainda que o Brasil não tenha registrado nenhum 
caso da doença desde 1989, os rotarianos brasileiros 
continuam trabalhando arduamente na conquista de 
um mundo onde todas as crianças possam viver sem o 
pesadelo de contrair pólio, porque todo rotariano sabe 
muito bem que nenhuma criança está a salvo enquan-
to o vírus causador da doença não for eliminado de 
uma vez por todas.

Vale lembrar que países livres da pólio, como 
Rússia e China, sofreram surtos de pólio nos últimos 
dois anos. Esses dois países, assim como o Brasil, têm 
economias fortes e contam com bons sistemas de saú-
de. Ainda assim, o vírus encontrou uma brecha. Isso 
é prova de que, sem dúvida, não podemos descansar 
enquanto não cumprirmos a promessa de erradicar 
a pólio. Estamos num ponto em que podemos dar a 
arrancada que falta para chegar à linha de chegada, 
ou, então, se descuidarmos e baixarmos a guarda, em 
pouco tempo voltaremos ao patamar onde estávamos 
há algumas décadas. Certamente, isso é algo que ne-
nhum de nós deseja que se realize.

A contribuição do Brasil na erradicação da pólio 
nas Américas foi crítica para o seu sucesso. A lideran-
ça do País em termos técnicos e de conhecimento foi 
vital. Vale mencionar que o Brasil deu suporte técnico 
a países que ainda correm riscos, como Angola.

Faço votos de que, nos próximos meses, o Bra-
sil, que saiu vencedor na luta contra essa doença e 
que está entre os melhores do mundo no sentido de 
imunizar sua população, tome a dianteira e use sua 
liderança e conhecimento para aproveitar esta oportu-
nidade histórica e continuar a ajudar a salvar crianças 
dessa terrível doença.

Os rotarianos estão de braços abertos e prontos 
para trabalhar com o Governo brasileiro, a fim de pro-
mover a erradicação da pólio como assunto mundial 
da mais alta prioridade. Agindo assim, o Brasil continu-
ará a ter um futuro sem pólio e se firmará solidamente 
entre os governos cuja dedicação, altruísmo e visão 
atravessam suas fronteiras.

O Rotary é uma organização com uma história 
singular, e não resta dúvida de que seus melhores dias 
ainda estão por vir.

Trabalhando juntos, dia após dia, ano após ano, 
veremos a chama do Rotary brilhar fulgurante, e, as-

sim, o Brasil e o mundo serão, enfim, lugares ainda 
melhores para as nossas famílias e as futuras gerações 
que nos sucederão.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Parabéns, Secretário do Rotary Internacional, 
John Hewko, pelo brilhante pronunciamento.

Em nome do Sr. Ulisses Riedel, ex-Senador e 
Presidente do Rotary Clube União Planetária de Bra-
sília, Distrito Federal, eu queria cumprimentar todos 
os presidentes de Clubes do Rotary de todo o Brasil.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, o 
Diretor do Rotary Internacional, Sr. José Figueiredo 
Antiório, que terá o tempo de que necessitar para fa-
zer o pronunciamento.

O SR. JOSÉ FIGUEIREDO ANTIÓRIO – Exmº 
Senador Valdir Raupp, Presidente desta sessão solene 
em homenagem ao 107º aniversário do Rotary Interna-
cional, meu querido e Exmº Sr. Senador Cristovam Bu-
arque, uma figura, eu diria, até legendária na educação 
do nosso País, a quem eu queria agradecer, porque em 
1998, quando aqui tivemos o Instituto Rotary do Brasil, 
em Brasília, V. Exª nos concedeu uma palestra tão ma-
ravilhosa para a área educacional, que culminou com 
o seu governo concedendo as bolsas educacionais, 
naquela oportunidade, motivo pelo qual os rotarianos 
de Brasília lhe concederam o título de sócio Paul Harris.

Eu ainda era jovem, mas não me esqueço dessa 
passagem e agradeço por V. Exª ter citado dois aspectos 
fundamentais: o primeiro, a Rio+20. O Rotary do Brasil 
está totalmente integrado, ao lado do governador do Rio 
de Janeiro, do Distrito 4.570, o nosso querido Chiesa.

Também, V. Exª nos fala sobre alfabetização. Esse 
é um tema que o Rotary nunca deixará de lado. Para V. 
Exª ter uma ideia, só no Município de Recife, há cer-
ca de 10 anos, através do nosso projeto denominado 
Lighthouse, que tem uma grande semelhança com o 
projeto de Paulo Freire de alfabetização, nós treina-
mos 500 professores para a atividade de ensinar os 
jovens carentes e os adultos daquela região para que 
se tornassem alfabetizados. Então, eu gostaria de dizer 
a V. Exª que nós sempre nos somaremos a V. Exª em 
prol de uma educação não só do Brasil, mas de uma 
educação em nível mundial.

Queria também agradecer ao Senador Mozarildo 
Cavalcanti. V. Exª foi brilhante ao se dizer filho de rota-
riano e também maçom. Aliás, eu também sou filho de 
rotariano. E o meu orgulho maior, na minha vida rotária, 
é, sem sombra de dúvida, ter sido filho de rotariano. 
E nós, maçonaria e rotarianos, sempre caminhamos 
juntos com o mesmo ideal, o ideal de servir. Dentro das 
fileiras de Rotary, no Brasil, temos uma boa quantidade 
de companheiros da Maçonaria também.
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Queria agradecer à Senadora Ana Amélia – eu 
não a vejo –, que também é uma grande Senadora na 
área da educação.

Meu querido Senador Valdir Raupp, eu queria di-
zer a V. Exª que nós não temos palavras para lhe agra-
decer essa propositura para comemorarmos este 107º 
aniversário de Rotary no Brasil, quando dialogou com 
essa figura extraordinária, o nosso querido governador 
de Distrito Arno Voigt, que nos deu a incumbência e a 
tarefa de reunir nesta Casa essa plêiade de homens 
e mulheres representando cada rincão do nosso País, 
como disse o nosso Senador Mozarildo – e Getúlio 
Vargas dizia “do Oiapoque ao Chuí” –, daquela parte, 
da sua área, até quem sabe as fronteiras do Uruguai.

Eu queria agradecer aos nossos rotarianos e gover-
nadores que se somaram neste evento. Talvez seja um 
primeiro momento de grande importância de uma união 
entre os Parlamentares da maior Casa de Leis do Brasil, 
o Senado Federal, com o rotarismo nacional. E agora, 
com a presença do nosso querido secretário de Rota-
ry Internacional, John Hewko, que veio nos trazer uma 
grande visão do que vem a ser o Rotary nos dias de hoje, 
não só no Brasil, mas também em toda a humanidade.

Eu diria até que hoje, para mim, é um dos dias 
mais memoráveis. Estou aqui ao lado da minha mulher, 
Ana Lúcia, assim como o John Hewko está ao lado da 
Marga, na Câmara Alta do País; estamos sentados nas 
mesmas poltronas onde se sentaram pessoas ilustres 
e amantes da democracia e tenho a ousadia de lem-
brar alguns que são das nossas províncias – Franco 
Montoro, Orestes Quércia, Teotônio Vilela, Marcos 
Freire, Itamar Franco, Paulo Brossard, Pedro Simon, 
Fernando Henrique Cardoso, Mauro Benevides e o 
próprio Presidente deste Senado, que aqui não está 
presente, mas que, ao lado de Tancredo Neves, por 
ocasião das Diretas Já, trouxe de novo para este País 
uma democracia e a liberdade no seu conteúdo maior.

Hoje estamos aqui homens e mulheres provindos 
do Rotary que se dedicam como V. Exªs, Senadores, a 
uma causa do “dar de si antes do pensar em si”.

Esse é o lema do Rotary e a mensagem para 
este ano estabelecida pelo nosso presidente Interna-
cional, Kalyan Banerjee, é “Conhecer a si mesmo para 
envolvermos a humanidade”. 

Quero enaltecer, antes de qualquer comentário, 
este governador fantástico que já citei, o nosso querido 
Governador Arno Voigt, que, pela segunda vez, percorre 
distâncias de quatro, cinco, seis, sete, oito mil quilômetros 
para fazer com que o rotarismo se expanda na Ama-
zônia e, em especial, marque o tento principal da meta 
do crescimento de Rotary em todo o Brasil. Parabéns, 
Arno, e nossos agradecimentos especiais (Palmas!), 
principalmente porque você marcou um tento glorioso 

e histórico para nós quando você encontrou, na figura 
do Senador Valdir Raupp, a possibilidade de toda essa 
plêiade de homens e mulheres poder ser homenagea-
da pela Câmara Alta do nosso País. Parabéns a você! 
Você marcou um tento na história de Rotary, nesses 
107 anos em todo o mundo e nos 90 anos de Brasil.

Eu gostaria também de lembrar que, neste ato cívi-
co, nós contamos com as maiores lideranças rotárias de 
toda a nossa Nação. Quero compartilhar também com 
o nosso secretário John Hewko, que, desde o primeiro 
momento em que lhe informei sobre este evento, em 
Evanston, em Chicago, esteve ao nosso lado para vir 
ao Brasil e mostrar os novos tempos do Rotary Interna-
cional no mundo e, principalmente, essa campanha que 
nós encetamos há 26 anos, nos idos de 1985, através 
do Presidente de Rotary Internacional Carlos Canseco, 
o homem do paletó amarelo, em que nós tínhamos pró-
ximo de 800 mil casos de contaminação de pólio. E hoje, 
graças a um trabalho do Rotary, graças a um trabalho da 
nossa associação rotária, nós estamos apenas com 42 
em três países apenas, como citou o nosso querido John.

Eu gostaria também, meus queridos e Exmºs 
Srs. Senadores e autoridades, lembrar por que esta-
mos aqui. Eu diria que estamos aqui porque o Rotary 
Internacional, nesses 107 anos e nesses 90 anos de 
Brasil, conseguiu o que pouquíssimas organizações 
seculares conseguiram, ou seja, estamos entre as 
mais respeitadas instituições de prestação de serviços 
à humanidade, com um detalhe muito importante: sem 
nenhuma mácula, como coloquei na nossa mensagem 
na revista Brasil Rotário. 

Muitos talvez não saibam o que é o Rotary. Aprendi 
com meus pais e seus amigos, querido Senador Moza-
rildo, quando meu Clube de 53 anos de idade foi funda-
do, que para ser rotariano há necessidade de priorizar 
o caráter ilibado, o perfil ético e moral que se coadune 
com a retidão de princípios, onde a família, como célula 
mater da sociedade, esteja em primeiro lugar.

Ser rotariano é ser líder em nossas profissões, e 
possuindo esse atributo, temos a percepção e a pos-
sibilidade de mudarmos o mundo através da nossa 
imagem pública e privada, respeitados que somos não 
por serviços caritativos, mas por realizações, sejam em 
comunidades pequenas ou em toda a humanidade.

O Brasil, como já foi citado aqui hoje, é o 5º 
maior país em associados de Rotary Internacional, 
com aproximadamente 57.000 sócios, que somados 
aos nossos cônjuges, aos rotaractianos aqui presen-
tes, aos interactianos e às famílias desses jovens do 
intercâmbio internacional, poderíamos dizer que, no 
Brasil, temos uma família rotária próxima de 150.000 
pessoas trabalhando com um ideal de servir “dando 
de si antes de pensar em si”.
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Deixamos de ser, como no passado, só recepto-
res de recursos da Fundação Rotária para realizarmos 
projetos dentro do nosso País. Hoje, meu querido Se-
cretário, meu querido Presidente desta Mesa, o Brasil 
já se tornou também um doador. Por meio desses ho-
mens e mulheres fantásticos que governam nossos 38 
distritos, temos enviado diversos recursos para outros 
países que necessitam da nossa colaboração a fim de 
que possamos servir à humanidade. 

Realizamos inúmeros projetos nas áreas da saú-
de, educação, saneamento básico, recursos hídricos, 
meio ambiente, orientação profissional e de liderança, 
através de nossos projetos RYLA, para jovens aden-
trarem ao mercado de trabalho.

Fazemos um programa de Intercâmbio de jovens 
em todo o mundo, envolvendo aproximadamente 30 mil 
jovens selecionados cuidadosamente para irem a outros 
países, assim como nós os recebemos também. Eles 
aprendem novas formas de educação, cultura, saúde, 
economia, cidadania e, quando retornam as suas ori-
gens, imaginam um mundo diferente porque estão aptos 
a colaborar para a construção de um mundo melhor.

Temos inúmeros projetos junto a nossas comuni-
dades, como poderia citar, meus queridos Senadores 
aqui presentes, em especial, um projeto implantado no 
Hospital das Clínicas de São Paulo, um laboratório de 
treinamento para médicos na área de microcirurgia re-
construtiva para acidentes do trabalho. Um projeto que, 
há 17 anos, custou US$400 mil. Já treinamos dois mil 
médicos, o que tem permitido que muitas pessoas que 
foram aniquiladas por um acidente de trabalho retornas-
sem ao mercado de trabalho com uma postura eficiente 
e prestando grandes contribuições à sociedade brasileira.

Não só treinamos e não só fazemos essas ci-
rurgias, mas também temos recebido diversos com-
panheiros e amigos de outras partes do Brasil e da 
América do Sul e, assim, temos resolvido e amenizado 
o problema desses cidadãos do mundo. 

Gostaria de lembrar que temos inúmeros projetos 
realizados, e os rotarianos não só fizeram projetos de 
auxílio à comunidade naquelas necessidades básicas 
da sociedade. Lá em São Paulo, por exemplo, que é o 
meu Estado, tivemos a oportunidade de cooperar com 
a criação da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo, que deu origem a diversas federações da 
indústria por todo este País, assim como a Federação 
do Comércio e as associações comerciais também 
espalhadas pelo mundo. 

Os rotarianos trouxeram para o Brasil também a 
YMCA (Associação Cristã de Moços), que, no Brasil, 
tem uma de suas maiores representações entre todas 
as que existem no mundo. 

Nós criamos, em São Paulo, uma fundação de-
nominada Fundação de Rotarianos de São Paulo, que 
abriga hoje oito mil crianças, jovens, adolescentes e 
universitários. Ali nós oferecemos, de um lado, educa-
ção de qualidade para os jovens que nos procuram e, 
de outro lado, nós oferecemos graciosamente, gratuita-
mente, uma escola para crianças surdas e mudas, que 
é uma escola de excelência em toda a América Latina. 
Além disso, treinamos aproximadamente vinte mil jovens 
para o mercado de trabalho através da profissionaliza-
ção desses jovens da escola pública que não têm con-
dições de assumir uma escola privada na área técnica. 

Portanto, em nossas realizações, nós temos so-
corrido, em todas as partes do Brasil, nossos irmãos 
que são acometidos por desastres, como é o caso... 
Conversei ainda há pouco com Jorge Pinheiro, do Acre 
– tentei me comunicar com você no último sábado, 
mas não consegui. Em todos os momentos de dificul-
dade da nação brasileira, do povo brasileiro, seja nas 
enchentes de Minas ou de Santa Catarina, seja nos 
problemas em São Paulo, na região serrana do Rio de 
Janeiro ou lá no Recife em alguns anos, nós estivemos 
socorrendo com o nosso apoio moral, a nossa mão e a 
nossa força de trabalho, estivemos presentes nesses 
momentos de tristeza por que passou o nosso povo. 

Meus queridos e excelentíssimos Senadores que 
aqui transmitiram mensagens magníficas, este é um 
momento ímpar na história do Rotary no Brasil, pois 
estamos tendo a oportunidade de mostrar o Rotary para 
todos, em especial para a mídia, que normalmente não 
tem tido a possibilidade de nos conhecer mais de perto.

Nós saímos daqui, Senador Raupp, felizes, con-
tentes, dizendo que só temos uma palavra a dizer: obri-
gado, muito obrigado. Que você nos conceda sempre a 
oportunidade de falar ao povo brasileiro através desta 
soberana Casa de Leis.

Muito obrigado. (Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Havia prometido encerrar a sessão, mas ainda 
há três membros da Mesa que gostariam de dar uma 
breve palavra, pois temos ainda vinte minutos para o 
encerramento. Regimentalmente, temos duas horas 
para realizar sessões especiais, ainda faltam vinte 
minutos para encerrar o tempo regimental.

Concedo a palavra ao Curador da Fundação Ro-
tária, Antônio Hallage, pelo período de cinco minutos.

Vamos conceder cinco minutos para cada um 
dos três oradores da Mesa.

O SR. ANTÔNIO HALLAGE – Exmº Presidente 
da sessão, Senador Valdir Raupp, ao saudá-lo, saúdo 
por brevidade os demais componentes da mesa.

Queria saudar, em especial, os jovens que estão 
ali na parte alta do plenário, que são jovens intercam-
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bistas, que, dentre 90 mil, mostram a preocupação do 
Rotary com a sua juventude e o seu futuro.

Queria agradecer, Senador Valdir Raupp, a esta 
augusta Casa que, por intermédio de V. Exª, nos re-
cebe e nos deixa nesta data fortalecidos ao completar 
mais um aniversário.

A Fundação Rotária, que tenho a honra de repre-
sentar neste momento, tem como missão promover a 
paz e a compreensão mundial no momento em que as 
forças se digladiam no sentido contrário.

Se o Brasil caminha, como V. Exª comentava há 
pouco, para tornar-se a quinta economia do mundo, o 
Rotary brasileiro já o é quando se trata do elenco de 
homens e mulheres profissionais, adultos, de caráter 
ilibado, que procuram transformar seres humanos e 
este mundo para melhor.

O referendo que o Congresso Nacional dá, por 
meio desta Casa, ao esforço dos rotarianos em seu 
mister de ampliar nossa responsabilidade nos engran-
dece sobremaneira.

O Brasil vem sendo reconhecido no mundo inteiro 
pelas concessões de eventos internacionais aqui em 
nosso País, a exemplo da Rio+20, das Olimpíadas, 
dos campeonatos de futebol.

Quero dizer a V. Exª e aos demais membros des-
ta Casa que o Brasil sediará, em 2015, a Convenção 
Internacional do Rotary Internacional, também na mes-
ma direção e no mesmo sentido. 

Sentimo-nos motivados, portanto, a continuar 
fazendo o bem permanentemente e de forma criati-
va e evolutiva. Estamos num momento de parcerias 
crescentes com entidades públicas e privadas que 
conseguimos motivar para que, conosco, caminhem 
na mesma direção e no mesmo sentido.

Solicitamos, pois, que este ato simbólico e históri-
co que hoje vivenciamos seja o início de uma parceria 
indispensável com esse Poder, como pedra angular 
de um benefício de prestação de serviços para que 
possamos complementar, como temos feito, as tarefas 
sociais que, muitas vezes, os governos constituídos 
não conseguem alcançar.

Sr. Presidente, autoridades rotárias, senhoras e 
senhores, meus jovens, os mais de 56 mil rotarianos 
brasileiros espalhados nos mais distantes rincões des-
te País continuarão sua tarefa. Iremos cumprir as pro-
messas que fizemos à humanidade. Estou seguro, Sr. 
Presidente, de que aqui, em Brasília, simbolicamente, 
está partindo um transporte para um futuro por meio do 
qual o Brasil e os rotarianos brasileiros estarão dando 
exemplo de sua vocação inequívoca de transformar 
este mundo em um mundo melhor. 

O Rotary, mesmo com o intenso trabalho que faz, 
ainda é pouco conhecido, mas estamos nos tornando 

mais eficientes na promoção dessa imagem. As forças 
do Rotary vêm de sua ubiquidade: estar presente em 
mais de mil comunidades. 

O desafio que nos foi apresentado pelos Senado-
res Cristovam Buarque e Mozarildo Cavalcanti é item 
fundamental das ênfases estratégicas que a nossa 
organização já estabeleceu. Educação básica e alfa-
betização, saúde materno-infantil são algumas dessas 
seis áreas de foco. Isso requer métrica, sustentabili-
dade. O Rotary está imbuído nesse novo esforço de 
fazer projetos nessas áreas que sejam sustentáveis e 
tenham uma métrica comparativa. 

Muitos são aqueles que se preocupam, e se preo-
cupar é grátis, mas somos daqueles que se preocupam 
em agir. Muitos ficam reclamando do que não recebem, 
mas quem não está feliz com o que está recebendo 
tem que prestar atenção naquilo que está dando.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Antes de concedermos a palavra ao próximo 
orador inscrito, eu gostaria de agradecer a presença da 
Srª Gabriela Garcia, embaixadora da República do Pa-
namá no Brasil. Muito obrigado pela presença. (Palmas.)

Concedemos a palavra ao Governador do Distrito 
4720, do Rotary Internacional, Sr. Arno Voigt.

O SR. ARNO VOIGT – Em primeiro lugar, quero 
agradecer de coração não ao Senador Valdir Raupp, 
mas ao meu amigo Valdir Raupp, do qual tive o privilégio 
de ser secretário municipal, o privilégio de ser secre-
tário de Estado, quando governador do meu Estado e, 
agora, como Senador reeleito desta Casa e Presidente 
nacional do PMDB. Raupp, obrigado mesmo.

Eu venho do Rio Grande do Sul – nós tivemos 
o discurso, no início, da Senadora do Rio Grande do 
Sul – e há trinta anos, como migrante, chegando em 
Rondônia, como também fez o Senador Valdir Raupp, 
morando numa cidade de 50 mil habitantes. E temos 
o orgulho de ser a única cidade do Brasil, fora a capi-
tal, que tem dois Senadores da República eleitos, de 
lá. Estou falando do Senador Valdir Raupp e também 
do Ivo Cassol, mas já tivemos, de Rolim de Moura, o 
Senador Expedito Júnior; temos três ex-governadores 
de Estado, então, é uma cidade bem politizada, onde 
o Rotary também funciona muito bem.

Na nossa Amazônia, que é imensa – a Senado-
ra falou que no Rio Grande do Sul há cinco distritos 
rotários –, nós temos seis Estados brasileiros, Ron-
dônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, que 
percorremos durante o nosso ano rotário.

Quero agradecer a presença de governadores do 
nosso distrito, ex-governadores que estão aqui, que 
fizeram um esforço para vir. Agradeço a cada um e a 
cada uma que veio para cá, uma ideia meio maluca 
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que nós tivemos, mas que, conversando com o nosso 
Diretor Antiório, com o Hallage, enfim, vai acontecer 
e dar certo. Está aí. Há representação de rotarianos 
de todo Brasil, com a mesma vontade de trabalhar e 
a mesma forma de fazer as coisas; com um mesmo 
espírito de servir o próximo.

Então, só posso agradecer e dizer que esta Casa 
já aprovou leis referentes ao Rotary. Em 1969, a Lei 
5.575 decretou de utilidade pública todos os Rotary 
Clubes do Brasil. Em 3 de novembro de 1980, a Lei 
6.843 instituiu o dia 23 de fevereiro como Dia Nacional 
do Rotary Club, o qual comemoramos todos os anos. 
Esta reunião era para ser dia 23, mas, como era tempo 
de Carnaval, quarta-feira de cinzas, algo assim, o Sena-
dor Raupp sugeriu que fosse hoje, com muito sucesso. 

O nosso trabalho na Amazônia é um pouco di-
ferente, com certeza, do resto do Brasil. O espírito 
guerreiro do rotariano é o mesmo em qualquer lugar 
do mundo. Ali é um pouco mais distante e difícil de tra-
balhar, mas cada um tem a mesma vontade e forma 
de trabalhar e fazer acontecer. 

A nossa meta era aumentar o quadro social do 
nosso distrito e conseguimos fazê-lo em mais de 35%. 
Esse trabalho não é meu, mas de todos os companhei-
ros rotarianos da Amazônia, que fizeram acontecer 
nos seis Estados da Região Norte. Então, agradeço a 
cada um que trabalhou e realmente vestiu a camisa 
para hoje estarmos livres do maldito “redistritamento”. 
O Brasil não vai perder nenhum distrito.

Lembro que o nosso grande trabalho hoje é nos 
preocuparmos com a enchente que temos no Acre, que é 
o nosso distrito. Mais de 150 mil pessoas estão desabri-
gadas, e o Rotary fez, na sua sede, em Rio Branco, um 
grande comitê. Uma das funções do Rotary é trabalhar 
pelas crianças, com fraldas descartáveis e pijaminhas. 
A sede virou uma sala de costura, na qual mulheres 
rotarianas voluntárias estão trabalhando para fazer rou-
pas, ajudando essas crianças que estão desabrigadas.

Enfim, temos trabalhos na educação, Senador 
Cristovam, maravilhosos, na Amazônia: salas e salas 
de locais onde o Rotary tem voluntários que trabalham 
no sentido de ajudar aquelas pessoas a ler, escrever 
e fazer as quatro operações da Matemática.

Enfim, nós temos aqui dentro pessoas de bem. 
Com isso o Rotary se preocupa e trabalha em cima 
disso. Quem não tem o que fazer, dentro do Rotary, 
não tem espaço. Por isso são 107 anos. Ninguém che-
ga aos 107 anos sem ter um grande trabalho prestado.

Então, novamente, companheiros e companhei-
ras, nosso muito obrigado por vocês terem vindo aqui 
para sermos homenageados pelos Srs. Senadores, pelo 
Congresso Nacional e para homenagearmos também os 
nossos Senadores, da Câmara Alta, o Senado Federal.

Senador Raupp, muito obrigado novamente. 
Aquele abraço. Até outra hora. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Quero agradecer a presença ao Senador Sér-
gio Souza, do PMDB do Paraná, e do Senador Edu-
ardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores do Estado 
de São Paulo.

Concedemos a palavra, então, ao último orador, 
o Governador do Distrito 4530 do Rotary Internacional, 
o Sr. Júlio César Pimentel Santana. (Palmas.)

O SR. JÚLIO CÉSAR PIMENTEL SANTANA 
– Exmº Sr. Senador Valdir Raupp, por meio do qual 
cumprimento todas as autoridades aqui já nominadas; 
meus companheiros; Governadores do nosso Distrito; 
ex-Governadores; Governadores do Brasil; caros rota-
rianos e rotarianas; minha querida esposa, que está 
presente aqui; meus jovens do Intercâmbio de Jovens, 
que estão ali em cima, completamente animados com 
esta grande sessão, serei muito breve.

Uma coisa me chamou a atenção. Há um ponto 
que esta Casa e a instituição que estou representan-
do têm em convergência: o servir. Isso fazemos com 
maestria, tanto esta Casa como nós, rotarianos. Esse 
é o ponto que nos une neste momento.

Como Distrito anfitrião, eu não poderia deixar de lhes 
agradecer o chamamento desses nossos nobres rotaria-
nos, que receberam de braços abertos todos os nossos 
Governadores. Em meu nome, em nome do nosso Distrito, 
eu gostaria de agradecer a vocês a presença. (Palmas.)

Neste momento, também quero agradecer a cada 
rotariano do nosso querido Distrito nº 4.530 que atendeu 
ao chamamento. Aqui, vejo companheiros de Goiânia, 
companheiros de Tocantins, companheiros de todos 
os Clubes de nosso Distrito, que são 65, que fazem 
um trabalho maravilhoso no nosso Distrito e que, com 
certeza, são exemplos para toda a sociedade.

Eu gostaria realmente de agradecer muito a todos 
que estão aqui e de dizer que nosso Distrito está feliz por 
recebê-los. Tenho a certeza de que vocês levarão para 
cada cidade, para cada rincão deste País, uma boa, uma 
magnífica lembrança de nossa cidade, do Distrito Federal.

Muito obrigado.
Muito boa tarde!
Que Deus abençoe a todos vocês! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Agradecendo a Deus por esta oportunidade e 
cumprida a finalidade da sessão, agradeço às persona-
lidades que nos honraram com o seu comparecimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB 

– RO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 56 
minutos.)
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Ata da 16ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 27 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Waldemir Moka, da Srª Ana Amélia e do Sr. Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-
-se às 18 horas e 20 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Havendo número regimental, declaro 
aberta a presente sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, da Câmara 
dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-
gislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 36 a 47, de 2012, em conformidade com o inciso III 
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados ter-
minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. n° 34/2012/CMA 

Brasília, 23 de fevereiro de 2012

Assunto: indicação de Membros das Subcomissões 
da CMA

Comunico a Vossa Excelência a indicação de 
novos membros das Subcomissões da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscaliza-
ção e Controle, desta Casa, em virtude de vaga ou 
substituição.

PARA A SUBCOMISSÃO PERMANENTE 
DA ÁGUA

– Membros titulares designados:

– Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/
PRB): Senador Aníbal Diniz;

– Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PV): 
Senador Sérgio Souza em substituição ao Se-
nador Vital do Rêgo;

– Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM): Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira.

– Membros suplentes designados:

– Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PV): 
Senador Waldemir Moka.

PARA A SUBCOMISSÃO PERMANENTE 
DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO 

DE 2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

– Membros suplentes designados:

– Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/
PRB): Senadora Vanessa Grazziotin.

PARA A SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA 
ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DA USINA DE BELO MONTE

– Membros titulares designados

– Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/
PRB): Senador Jorge Viana; 

–  Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/ PV): 
Senador Sérgio Souza.

PARA A SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE 
ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA ONU 

SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

– Membros titulares designados:

– Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PV): 
Senador Sérgio Souza

– Membros suplentes designados:

– Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PV): 
Senador Luiz Henrique. 

– Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB/DEM): Sena-
dor Aloysio Nunes Ferreira

Diante do exposto, solicito as alterações neces-
sárias para conhecimento dos senadores desta Casa.

Respeitosamente, – Senador Rodrigo Rollem-
berg, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do 
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de 
Contas da União, o Aviso nº 9, de 2012 (nº 121/2012, na 
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 256/2012, 
bem como dos respectivos relatório e voto que o fun-
damentam, referente à representação formulada pela 
Secretaria de Macroavaliação Governamental – Semag 
acerca da fixação, para o exercício de 2012, dos per-
centuais individuais de participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na distribuição dos 
recursos provenientes da contribuição de intervenção no 
domínio econômico (CIDE), de que trata o inciso III do 
art. 159 da Constituição Federal (TC 001.840/2012-6).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 9, DE 2012

Aviso nº 121  Seses –TCU-Plenário 

 Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2012 

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo 
nº TC 001.840/2012-6, pelo Plenário desta Corte na 
Sessão Ordinária de 8-2-2012, acompanhado do re-
latório e do Voto que o fundamentam, e, ainda, cópia 
da Decisão Normativa ora aprovada. 

 Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria vai à Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:

PARECER Nº 76, DE 2012

Da Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 521, de 2011, do Senador Edu-
ardo Amorim, que altera a Lei nº 11.771, de 
17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as 
atribuições do Governo Federal no plane-
jamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 
13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 
2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispo-
sitivos da Lei nº 8.181, de 28 de março de 
1991; e dá outras providências, para incluir 
os Municípios na composição do Sistema 
Nacional de Turismo.

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

Vem ao exame da Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR), em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 521, de 2011, de 
autoria do Senador Eduardo Amorim. Em seu art. 1º, 
a iniciativa acrescenta, o inciso IV ao § 1º do art. 8º da 
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, conhecida 
por Lei Geral do Turismo, de modo a incluir no rol dos 
possíveis integrantes do Sistema Nacional de Turismo 
“os representantes municipais daqueles municípios 
escolhidos como prioritários para a política de desen-
volvimento turístico do respectivo Estado”.

Por fim, o art. 2º prevê que o início de vigência da 
lei em que o projeto se transformar ocorrerá sessenta 
dias após sua publicação.

Na justificação do projeto, o Senador Eduardo 
Amorim enfatiza a importância do turismo na geração 
de emprego e renda para a população dos municípios 
e a necessidade de inclusão, no Sistema Nacional de 
Turismo, daqueles considerados fundamentais para a 
política de desenvolvimento dessa atividade. Não foram 
oferecidas emendas no prazo regimental.

II – Análise

A matéria, por tratar de turismo, conforma-se ao 
rol de atribuições desta Comissão, nos termos do art. 

104-A, incisos VI e VII, do Regimento Interno do Se-
nado Federal (RISF).

A nosso ver, a proposta é extremamente louvá-
vel, mas necessita de algumas poucas alterações, de 
forma a deixar mais claro quais os municípios que 
poderiam ter essa representação. O critério esta-
belecido no projeto – “daqueles municípios escolhi-
dos como prioritários para a política de desenvolvi-
mento turístico do respectivo Estado” – é elástico e 
passível de distorções. Sugerimos, então, aqueles 
constantes do rol das Regiões Turísticas do Brasil, 
conforme definido pelo Programa de Regionalização 
do Turismo do Ministério do Turismo (MTur), que é 
amplo o bastante, porém estabelecido sobre crité-
rios específicos.

Entendemos, também, que o prazo de sessenta 
dias para vigência da lei é desnecessário, pois, afinal, 
já existem os municípios definidos e o que o projeto 
traz é a possibilidade de os representantes municipais 
integrarem o Sistema Nacional de Turismo.

Por fim, não vemos problemas de técnica legis-
lativa. Tampouco há vícios de legalidade e constitu-
cionalidade. Entretanto, consideramos conveniente 
submeter à apreciação desta Comissão uma emenda 
substitutiva cuja finalidade é adequar a proposição às 
ideias sugeridas.

III – Voto

Pelo exposto, voto pela aprovação do Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 521, de 2011, na forma da 
seguinte emenda substitutiva:

EMENDA Nº 1 – CDR (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 521, DE 2011

Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setem-
bro de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, de-
senvolvimento e estímulo ao setor turístico; 
revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro 
de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de 
novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 
providências, para incluir na composição 
do Sistema Nacional de Turismo os muni-
cípios constantes do rol das Regiões Tu-
rísticas do Brasil, conforme definido pelo 
Programa de Regionalização do Turismo 
do Ministério do Turismo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei no 11.771, de 17 

de setembro de 2008, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV:

“Art. 8º ...................................................  
§ 1º  .......................................................
IV – os representantes dos municípios 

pertencentes ao rol das Regiões Turísticas 
do Brasil, conforme definido pelo Programa 

de Regionalização do Turismo do Ministério 
do Turismo.

 .................................................... ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2011. – 
Senador Benedito de Lira, Presidente – Senadora 
Ana Amélia, Relatora.
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
E TURISMO

TEXTO FINAL 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 521, DE 2011

Altera a Lei nº 11.771, de 17 de setem-
bro de 2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, de-
senvolvimento e estímulo ao setor turístico; 
revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro 
de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de 
novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 
providências, para incluir na composição 
do Sistema Nacional de Turismo os muni-
cípios constantes do rol das Regiões Tu-
rísticas do Brasil, conforme definido pelo 
Programa de Regionalização do Turismo 
do Ministério do Turismo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 1º do art. 8º da Lei nº 11.771, de 17 

de setembro de 2008, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV:

“Art. 8º  ..................................................
§ 1º  .......................................................
IV – os representantes dos municípios 

pertencentes ao rol das Regiões Turíst icas 
do Brasil, conforme definido pelo Programa 
de Regionalização do Turismo do Ministério 
do Turismo.

 .....................................................” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, de de 2012. – Senador Lauro 
Antônio, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 6.505, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977

Revogada pela Lei nº 11.771, de 2008

Dispõe sobre as atividades e servi-
ços turísticos; estabelece condições para 
o seu funcionamento e fiscalização; altera 
a redação do artigo 18, do Decreto-Lei nº 
1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá ou-
tras providências. 

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

LEI Nº 8.181, DE 28 DE MARÇO DE 1991

Dá nova denominação à Empresa Bra-
sileira de Turismo (Embratur), e dá outras 
providências.

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

LEI Nº 11.771, DE 17 DE SETEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo, define as atribuições do Governo 
Federal no planejamento, desenvolvimen-
to e estímulo ao setor turístico; revoga a 
Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o 
Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 
1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 
de março de 1991; e dá outras providências.

....................................................................................
Art. 8º Fica instituído o Sistema Nacional de Tu-

rismo, composto pelos seguintes órgãos e entidades:
I – Ministério do Turismo;
II – EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo;
III – Conselho Nacional de Turismo; e
IV – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes 

Estaduais de Turismo.
§ 1º Poderão ainda integrar o Sistema:
I – os fóruns e conselhos estaduais de turismo;
II – os órgãos estaduais de turismo; e
III – as instâncias de governança macrorregio-

nais, regionais e municipais.
§ 2º O Ministério do Turismo, Órgão Central do 

Sistema Nacional de Turismo, no âmbito de sua atu-
ação, coordenará os programas de desenvolvimento 
do turismo, em interação com os demais integrantes.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.294, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986

Revogada pela Lei nº 11.771, de 2008

Dispõe sobre o exercício e a explora-
ção de atividades e serviços turísticos e dá 
outras providências.

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

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
E TURISMO

OF. Nº 10/2012-PRES/CDR

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
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Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
Turno Suplementar, adotou definitivamente o Substitu-
tivo da Senadora Ana Amélia oferecido ao Projeto de 
Lei do Senado no 521, de 2011, que “Altera a Lei nº 
11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimen-
to e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, 
de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, 
de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras provi-
dências, para incluir os municípios na composição do 
Sistema Nacional de Turismo”, de autoria do Senador 
Eduardo Amorim.

Respeitosamente, – Senador Lauro Antônio, 
Vice-Presidente, em exercício da Presidência na Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
E TURISMO

OF. Nº 10/2012-PRES/CDR

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião 
Extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
Turno Suplementar, adotou definitivamente o Substitu-
tivo da Senadora Ana Amélia oferecido ao Projeto de 
Lei do Senado no 521, de 2011, que “Altera a Lei nº 
11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimen-
to e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, 
de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, 
de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras provi-
dências, para incluir os municípios na composição do 
Sistema Nacional de Turismo”, de autoria do Senador 
Eduardo Amorim.

Respeitosamente, – Senador Lauro Antônio, 
Vice-Presidente, em exercício da Presidência na Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O parecer que acaba de ser lido vai 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 10, 
de 2012, do Presidente da Comissão de Desenvolvi-

mento Regional e Turismo, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 521, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 10/2012-PRES/CDR 

Brasília, 14 de fevereiro de 2012 

Assunto: Turno Suplementar

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em reunião 
extraordinária realizada nesta data, esta Comissão, em 
Turno Suplementar, adotou definitivamente o Substitu-
tivo da Senadora Ana Amélia oferecido ao Projeto de 
Lei do Senado nº 521, de 2011, que “Altera a Lei nº 
11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições 
do Governo Federal no planejamento, desenvolvimen-
to e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, 
de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei nº 2.294, 
de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras provi-
dências, para incluir os municípios na composição do 
Sistema Nacional de Turismo”, de autoria do Senador 
Eduardo Amorim.

Respeitosamente, – Senador Lauro Antônio, 
Vice-Presidente, em exercício da Presidência na Co-
missão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR. 

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com referência ao Ofício nº 10, de 
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 521, 
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o pra-
zo previsto no art. 91, §§ 3o ao 5o, do Regimento Inter-
no, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido 
da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado n° 193, de 2008, do Se-
nador Tasso Jereissati, que altera o caput do art. 
13 e o art. 22 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 
1990, para dispor sobre a correção dos depósi-
tos efetuados nas contas vinculadas do FGTS, 
e dá outras providências; e

– Projeto de Lei do Senado n° 153, de 2010, do Se-
nador Flexa Ribeiro, que denomina Usina Hidre-
létrica Senador Gabriel Hermes Filho, a Usina 
Hidrelétrica de Tucuruí, Pará.
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Tendo sido rejeitado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei do 
Senado n° 193, de 2008, vai ao arquivo.

Com referência ao Projeto de Lei do Senado n° 
153, de 2010, tendo sido aprovado terminativamente 
pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, vai à 
Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu do Ministro 
de Estado da Integração Nacional o Ofício nº 68/
MI/2012, na origem, que encaminha ao Congresso 
Nacional a Programação do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), referente ao 
exercício de 2012.

O expediente foi autuado da seguinte forma:
Ofício nº 18, de 2012-CN, que vai à Comissão 

Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
e será publicado no Diário do Senado Federal de 28 
de fevereiro do corrente.

Ofício “S” nº 4, de 2012, que vai à Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle e à Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo.

Um exemplar vai à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício nº 18, de 2012-CN:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 120 da Resolução 
nº 1, de 2006 – CN, fica estabelecido o seguinte ca-
lendário para tramitação Ofício nº 18, de 2012-CN:

Leitura: 27-2-2012
Até 3-3 prazo para publicação e distribuição dos re-

latórios da matéria;
Até 18-3 prazo para apresentação de relatório;
Até 23-3 prazo para apresentação de emendas; e
Até 30-3 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Primeiro orador inscrito é o Senador 
Rodrigo Rollemberg.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, que-
ria que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª já está inscrita, Senadora Ana 
Amélia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Também gostaria de me inscre-
ver, Sr. Presidente, para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O segundo Senador inscrito é o Edu-
ardo Suplicy.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela liderança 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela liderança do PSDB, Senador Al-
varo Dias.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Prezado Senador Waldemir Moka, que pre-
side esta sessão, prezadas Senadoras, Senadora Ana 
Amélia, prezados Senadores, subo a esta tribuna, Sr. 
Presidente, na tarde de hoje, para manifestar a minha 
profunda consternação pelo acidente ocorrido nesse 
sábado, que destruiu grande parte da Estação Antár-
tica Comandante Ferraz, base científica militar brasi-
leira na Antártica.

Quero, aqui, manifestar o meu profundo pesar 
e minha solidariedade às duas famílias dos militares 

que faleceram no incêndio que destruiu grande parte 
da estação.

Neste momento de tristeza e dor, Sr. Presidente, 
estou apresentando um requerimento de voto de pe-
sar aos militares da Marinha, suboficial Carlos Alberto 
Figueiredo e sargento Roberto Lopes dos Santos, que 
faleceram ao tentar controlar o incêndio, num verdadei-
ro ato de bravura, ao servir a Pátria em situação de tal 
gravidade. Ficaremos na expectativa para que o sar-
gento Luciano Gomes Medeiros, que sofreu ferimentos 
no triste episódio, possa ter uma rápida recuperação.

E gostaria de manifestar nosso profundo agra-
decimento, e tenho certeza de que expresso o sen-
timento do povo brasileiro, da população brasileira, 
aos Governos do Chile, da Argentina e da Polônia, 
que prontamente ajudaram no resgate dos cientistas, 
dos militares e civis, colocando suas bases, navios e 
helicópteros à disposição dos brasileiros.

Tive a oportunidade, Sr. Presidente, no ano de 
2007, a convite da Marinha, quando desempenhava 
mandato de Deputado Federal, de conhecer a Estação 
Antártica Comandante Ferraz e os trabalhos desen-
volvidos no local.

Quero, aqui, deixar expresso que me senti, na-
quela ocasião, orgulhoso, como brasileiro, de ver o 
trabalho ali desenvolvido pelos militares da Marinha 
e pelos cientistas brasileiros, num local de muitas di-
ficuldades, local extremamente frio, local de dificílimo 
acesso, e só um sentimento de muito patriotismo, de 
muita dedicação ao País e de muita dedicação científica 
faria com que militares e cientistas permanecessem ali 
por meses, isolados, desenvolvendo as suas ativida-
des e as suas pesquisas, não apenas fundamentais, 
estratégicas, importantíssimas para o Brasil, mas para 
todo o mundo.

E o que me chamou atenção, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, não foi apenas a presença brasileira 
no Continente Antártico, mas a qualidade da presen-
ça brasileira, o fato de que ali, Senador Mozarildo, se 
desenvolvem pesquisas, as mais diversas, em coope-
ração com diversos países.

Ali, naquela região, não existe dono, não existe 
país que seja dono daquela área; o que existe é um 
sentimento imenso de cooperação para o desenvolvi-
mento da ciência e para o conhecimento de diversos 
fenômenos, especialmente os climáticos.

Contando com a colaboração de diversos Minis-
térios, universidades, empresas públicas e privadas, o 
Proantar proporciona ao Brasil conhecimentos funda-
mentais sobre fenômenos naturais que afetam direta 
ou indiretamente a população brasileira e que tenha 
a sua origem nas regiões polares.
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A Antártica, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
o espaço e os fundos oceânicos constituem as últimas 
grandes fronteiras ainda a serem totalmente con-
quistadas pelo homem. O Continente Antártico é o 
continente do “superlativo”: o mais frio, o mais seco, o 
mais alto, o mais ventoso, o mais remoto, o mais des-
conhecido e o mais preservado. Quinto continente em 
extensão, a Antártica é o único sem divisão geopolítica.

E ouço com alegria o Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Rollemberg, quero cumprimentá-lo pelo oportuno 
pronunciamento que faz. Acho que toda a Nação bra-
sileira está consternada com o acontecido lá na base 
brasileira na Antártica. Hoje, inclusive, conversando 
com vários Senadores, decidimos, e espero contar 
também com V. Exª, fazer um requerimento para uma 
audiência conjunta, da Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional e de Ciência e Tecnologia, 
a fim de ouvirmos as pessoas envolvidas, os órgãos 
envolvidos nesse Programa. Porque a imprensa coloca 
uma série de coisas que precisamos esclarecer, como 
a questão da mudança do combustível, como preca-
riedade nisso, corte de gastos. E como V. Exª frisou 
muito bem, esse Programa é de fundamental impor-
tância para o Brasil e para o mundo. Então, não pode-
mos deixar, nós, aqui do Senado, que um fato como 
este fique apenas nos registros da imprensa ou num 
pronunciamento brilhante como V. Exª está fazendo, 
mas que possamos, de maneira equilibrada, ouvir e, 
portanto, saber realmente o que está acontecendo e 
trabalhar para que possamos melhorar essa realidade.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Agradeço as palavras de V. Exª, Senador Mo-
zarildo.

Quero registrar que hoje, ainda cedo, entrei em 
contato com o Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Senador Eduardo Braga, e combinamos a 
realização de uma reunião conjunta daquela Comissão 
e da Comissão de Meio Ambiente. Entendo também 
importante envolver a Comissão de Relações Exterio-
res, para que possamos especialmente olhar para o 
futuro e ver o que o Senado pode fazer no sentido de 
contribuir para a recuperação, a reconstrução rápida 
da nossa base de pesquisas na Antártica, como, ao 
mesmo tempo, podemos aprofundar as linhas de pes-
quisa desenvolvidas no continente antártico.

O continente antártico e as ilhas que o cercam 
perfazem uma área aproximada de 14 milhões de Km² 
– 1,6 vezes a área do Brasil –, cerca de 10% da super-
fície da Terra. Centrado no polo sul geográfico, é intei-
ramente circundado pelo oceano antártico ou austral, 
cuja área de cerca de 36 milhões de Km² representa 
aproximadamente 10% de todos os oceanos. Combi-

nadas as áreas marinha e terrestre dão a dimensão da 
grandiosidade e da vastidão do continente antártico, 
que, indubitavelmente, constitui parte vital do Planeta. 
É a maior área selvagem natural que resta na Terra.

O Tratado da Antártica foi assinado em 1º de 
dezembro de 1959 e entrou em vigor em 1961. Por 
ele, os países que reclamam a posse de território no 
continente antártico se comprometem a suspender 
suas pretensões por período indefinido, permitindo a 
liberdade de exploração científica do continente em 
regime de cooperação internacional.

O Tratado possui um regime jurídico que estende 
a outros países, além dos 12 iniciais, a possibilidade 
de se tornarem partes consultivas nas discussões que 
regem o status do continente, quando, demonstrando 
o seu interesse, realizarem atividades de pesquisa 
científica substanciais. A área abrangida pelo Tratado 
da Antártica situa-se ao sul do paralelo 60 e nela apli-
cam-se os seus 14 artigos que consagram princípios 
como a liberdade para pesquisa científica, a coopera-
ção internacional para esse fim e a utilização pacífica 
da Antártica, proibindo expressamente a militarização 
da região e sua utilização para explosões nucleares e 
como depósito de resíduos radioativos.

Após 30 anos da presença brasileira no continen-
te antártico, o Proantar, Programa Antártico Brasileiro, 
pode ser considerado uma das grandes conquistas 
nacionais, promovendo e realizando pesquisas cien-
tíficas e tecnológicas diversificadas, de alta qualidade, 
naquela região. O investimento em produção científica 
como estratégia eficiente para o desenvolvimento do 
nosso País precisa ter continuidade.

A responsabilidade pelo gerenciamento e exe-
cução do Proantar está a cargo da Comissão Inter-
ministerial para os Recursos do Mar, criada em 12 de 
setembro de 1974, tendo a finalidade de coordenar os 
assuntos relativos à consecução da Política Nacional 
para os Recursos do Mar, a citar: o Plano de Levan-
tamento da Plataforma Continental, o Leplac; o Plano 
Setorial para os Recursos do Mar; o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro e o próprio Programa An-
tártico Brasileiro.

Aprovado em 1982, o Proantar tem contribuído 
significativamente para o desenvolvimento da ciência 
na Antártica. Além da importância estratégica como 
fonte de recursos naturais, a região é a chave para 
entender o clima do Planeta. Os pesquisadores brasi-
leiros da Antártica desenvolvem estudos relacionados 
à camada de ozônio, à biodiversidade e às reservas 
minerais existentes na área.

Em 1983, ocorreu a aceitação do Brasil como 
parte consultiva do Tratado da Antártica com base na 
intenção do Programa de instalar uma estação cien-
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tífica e de continuar realizando operações anuais na-
quele continente. A sua adesão ao Tratado, entretanto, 
já havia ocorrido em maio de 1975.

O meio ambiente antártico ganhou com a assi-
natura do Protocolo de Madri, que designou a Antár-
tica como reserva natural dedicada à paz e à ciência. 
Desde então, o foco de interesse da Antártica mudou 
de como dividi-la para como preservá-la.

O Protocolo de Madri entrou em vigor, efetiva-
mente, no ano de 1998, substituindo e ampliando 
exponencialmente as medidas para a conservação 
da fauna e flora antárticas. O documento recomenda 
que as atividades desenvolvidas na Antártica sejam 
dirigidas a reduzir ao mínimo o impacto da presença 
humana na região e introduziu no cotidiano antártico 
regras rigorosas para a eliminação de resíduos e me-
didas preventivas contra a poluição marinha. 

A estação brasileira estava totalmente adaptada 
às regras impostas para mitigar a presença humana 
na região: coletiva seletiva de lixo, sendo os dejetos 
armazenados temporariamente em recipientes espe-
cíficos, incinerados ou prensados, e embalados para 
retorno ao Brasil; sistema de esgoto onde os resíduos 
sólidos eram extraídos, incinerados ou também envia-
dos para o Brasil. A parte líquida era eliminada na en-
seada, sendo seu grau de pureza, após o tratamento, 
superior a 90%.

Dentre os vários projetos científicos que estavam 
sendo realizados na Estação Antártica Comandan-
te Ferraz, quando tive a oportunidade, alguns anos 
atrás, de visitar, podemos citar: Atmosfera Antártica 
e os Impactos Ambientais na América do Sul; Impac-
to das Mudanças Globais; Comunidades vegetais de 
áreas de degelo da Antártica; Impacto das Atividades 
Antrópicas no Meio Ambiente Marinho Antártico; Moni-
toramento da dinâmica do permafrost e caracterização 
e mapeamento da camada ativa e de Criossolos da 
Antártica Marítima e Peninsular no cenário de aqueci-
mento climático global. Nota-se a importância dessas 
pesquisas para o conhecimento da humanidade sobre 
a biodiversidade e o clima na área polar e sua interli-
gação com outros climas e regiões do Planeta Terra.

Quero aqui apoiar e aplaudir a decisão da Presi-
denta Dilma Rousseff, que, ao reafirmar a importância 
do Programa Antártico Brasileiro, elogiando a abne-
gação e o desprendimento dos brasileiros que lá 
trabalham, anunciou a firme disposição do País de 
reconstruir a Estação Antártica Comandante Ferraz.

Entendo que o programa antártico brasileiro não 
é um programa de governo; é um programa do Estado 
brasileiro, da Nação brasileira. Neste momento, todos 
devemos estar unidos para fazer o que for necessário 
para a recuperação e a reconstrução da nossa base 

naquela região, mas também para garantir um apro-
fundamento da pesquisa científica desenvolvida em 
cooperação com outros países, que buscam conheci-
mento da nossa biodiversidade e que contribuem para 
a paz mundial. 

Tenho absoluta certeza de que o Congresso 
Nacional trabalhará, no que for necessário, de forma 
célere, para ajudar o Brasil a reconstruir a sua base na 
Antártica, de forma a possibilitar a continuidade e o apro-
fundamento das pesquisas científicas tão importantes 
para o nosso País, bem como para toda a humanidade.

E é com esse objetivo, com os olhos voltados 
para o futuro, para como garantir a reconstrução da 
base, como garantir a continuidade e o aprofundamento 
das pesquisas científicas naquele continente que es-
tamos sugerindo esta audiência pública conjunta, com 
a participação do Ministério da Defesa, do Ministério 
da Ciência e Tecnologia e de pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e de outras 
universidades brasileiras envolvidas em projetos de 
pesquisa na região, para que o Brasil tire lições desse 
episódio, mas que, sobretudo, possa aprofundar a sua 
presença, o seu conhecimento e as suas pesquisas 
no continente antártico.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador Rodrigo Rollemberg?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Ouço V. Exª com muita honra, Senador Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
ro solidarizar-me com V. Exª no apoio que está dando 
àqueles brasileiros que estavam na base da Antártica 
e solidarizar-me com os familiares daqueles que, in-
felizmente, foram mortos no incêndio que aconteceu 
naquela base. Cumprimento V. Exª pelo pronuncia-
mento e também pela iniciativa de aqui propor uma 
audiência pública para que todos nós nos enteiremos 
melhor das pesquisas tão importantes que a Marinha 
brasileira vem realizando naquela região, algo que é 
importante não apenas para o Brasil, mas para toda 
América Latina e para a humanidade. Então, vamos, 
sim, dar o apoio necessário ao Governo brasileiro, à 
Marinha brasileira para que realize adequadamente 
as pesquisas, que precisam continuar e que são tão 
relevantes. Meus cumprimentos a V. Exª.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Suplicy.

Quero registrar, Senador Suplicy, que, aos 52 
anos de idade, nada me impressionou tanto na vida 
como a oportunidade que tive de conhecer a Estação 
Antártica Comandante Ferraz. Eu tive a oportunidade 
de ir lá no inverno, e era absolutamente impressionante. 
O mar estava congelado; até os animais característi-
cos daquela região, no período do inverno, migram. A 
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região é absolutamente inóspita e impressionou-me 
muito. Como registrei aqui há pouco, senti-me orgu-
lhoso, como brasileiro, de ver o patriotismo daqueles 
militares, representantes da Marinha brasileira, e de 
cientistas que estavam ali e que ficavam meses ali, 
isolados, morando naqueles camarotes que são, na 
verdade, contêineres onde funcionam as moradias, 
onde funcionam os laboratórios, dando o melhor de 
si para procurar entender aquele continente, enten-
der aquela biodiversidade, entender os processos de 
mudança climática.

Portanto, deve, sim, ser papel do Congresso Na-
cional, juntamente com o Governo e toda a sociedade 
brasileira, com todo o País, que está consternado, neste 
momento, e solidário com as famílias desses heróis que 
morreram tentando evitar esse incêndio, garantir não 
apenas a continuidade dos trabalhos desenvolvidos 
na Antártica, mas uma reflexão e um aprofundamento 
desses trabalhos tão importantes para o desenvolvi-
mento científico e tecnológico nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

Para uma comunicação inadiável à Casa, Sena-
dora Ana Amélia.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Caro Presidente Waldemir Moka, Senadores, nossos 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, servidores da Casa, eu vou continuar, Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, com o tema com que V. Exª, 
brilhantemente, abriu esta sessão na tarde de hoje, 
falando sobre esse gravíssimo acidente que envolveu 
a base da Estação Antártica Comandante Ferraz, na 
Ilha Rei George, deixando uma mancha indelével na 
história da pesquisa científica do Brasil.

Os trabalhos realizados por 30 técnicos, alguns 
trabalhando nesse projeto há mais de duas décadas, 
foram, em grande parte, interrompidos. Setenta por cen-
to das instalações, como disse V. Exª, estão destruídos.

Nesta hora de muita apreensão e tristeza, sobre-
tudo, apresento meu pesar, como fez V. Exª, e minha 
solidariedade às famílias dos dois militares da Marinha 
que morreram tentando apagar as chamas da Esta-
ção Antártica brasileira. Esses militares morreram no 
cumprimento do dever.

O Sargento Roberto Lopes dos Santos e o Su-
boficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo atuaram com 
coragem e destemor, heróis que merecem todo o nos-
so respeito.

Em meio a esse difícil momento, esperamos, como 
disse V. Exª, que o Governo brasileiro investigue, com 

precisão e agilidade, as causas do acidente e garanta 
a reconstrução da nossa base de estudos na Antártica 
de forma mais segura e muito mais avançada.

A Estação Antártica Comandante Ferraz é ponto 
de referência para a comunidade científica desde 1984 
e lá estão não só a Marinha, autoridades militares e 
o Ministério da Defesa, mas instituições de ensino e 
pesquisa da melhor qualidade. Cito as do meu Estado, 
como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
a Universidade Federal do Rio Grande e também a 
Unipampa, além de outras instituições de outros Es-
tados brasileiros.

Assim é que, como V. Exª, penso que esta Casa 
possa fazer essa investigação. Louvo a iniciativa de 
V. Exª e a do Senador Eduardo Braga para que a in-
vestigação seja conjunta nas Comissões de Ciência e 
Tecnologia e também na de Meio Ambiente.

Quero, agora, trazer um outro assunto, que tam-
bém está relacionado à pesquisa, Senador Rodrigo 
Rollemberg, Srs. Senadores, porque diz respeito ao 
feijão e ao arroz nosso de cada dia.

O arroz junto com o feijão representa o cardá-
pio básico dos brasileiros. Ganhou destaque sábado 
com a colheita nacional, que foi oficialmente iniciada 
no Município gaúcho de Restinga Seca, a 208km de 
Porto Alegre, com a presença do Ministro da Agricul-
tura, o combativo Deputado Mendes Ribeiro Filho, e 
do Governador Tarso Genro.

Os gaúchos devem colher até 7,8 milhões de to-
neladas de arroz nesta safra, ou seja, 64% de toda a 
produção nacional. A safra deste ano, que conviveu com 
um longo período de seca, Senador Pedro Simon, deve 
registrar uma queda de até 30% em algumas áreas. Se 
o clima é inimigo imprevisível, a importação de arroz 
de outros países, como do Uruguai e da Argentina, e a 
falta de incentivos do Governo Federal são problemas 
concretos. Temos a melhor produtividade do mundo, 
mas sai muito caro produzir arroz em nosso País. 

No Brasil, um hectare tem um custo de produção 
de R$4.250,00, enquanto que nos Estados Unidos 
um hectare de arroz sai por R$2.380,00. A tributação, 
Presidente Waldemir Moka, de novo ela, o chamado 
custo Brasil encarece o arroz, e o Brasil perde merca-
do afora. Vinte e cinco por cento de um saco de arroz 
de 50 quilos correspondem a impostos. Vinte e cinco 
por cento de um saco de arroz representam impostos.

O Governador Tarso Genro declarou e fico, como 
adversária política do Governador, confortada com o 
que ele disse: “O Estado tem dinheiro para os arro-
zeiros”, e afirmou ele que as commodities são muito 
importantes para o Rio Grande do Sul. 

Os produtores esperam ainda uma ajuda para 
estimular a comercialização e as exportações e apoio 
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para uma campanha, para que os brasileiros, espe-
cialmente os mais jovens, consumam mais arroz e 
feijão. O desafio está na concorrência com grandes 
redes de fast-food. 

Prefeituras gaúchas vão estimular o consumo de 
arroz e feijão na merenda escolar das escolas munici-
pais, a começar pelo de Restinga Seca, cujo Prefeito, 
Tarcísio Bolzan, já assegurou compromisso com esse 
investimento.

Quero ressaltar aqui que o setor não espera de 
braços cruzados. Investe em inovação, Presidente 
Waldemir Moka. Até 2020, seis usinas vão produzir 
etanol à base do arroz. Investimento de R$700 milhões 
que vai transformar os grãos que não servem para o 
consumo humano em combustível para automóveis e 
máquinas. Cerca de 40% da produção será transfor-
mada em biocombustível, ou seja, em energia limpa.

A eficiência da agricultura brasileira não pode ser 
comprometida pela falta de incentivos – incentivos que, 
aliás, os empresários de todo o Brasil também espe-
ram para combater a desindustrialização, que não é 
mais fantasma, e sim uma dura realidade.

Na semana passada, ocupei esta tribuna e dei 
destaque a esse problema. Novas informações che-
gam todo dia e precisam ser divulgadas. A balança 
comercial do setor de manufaturados teve saldo ne-
gativo de US$93 bilhões no ano passado. A indústria 
de transformação, que representava 27% do Produto 
Interno Bruto, já hoje é responsável por somente 16% 
do PIB. Devido à invasão de importados, 770 mil em-
pregos deixaram de ser criados desde 2007.

No último sábado, o jornal O Estado de S. Paulo 
destacou a união de 19 entidades empresariais e oito 
entidades de trabalhadores. O movimento chega ama-
nhã a Brasília para firmar o manifesto “Grito de Alerta 
em Defesa da Produção e do Emprego”, Presidente 
Waldemir Moka. O senhor dá pleno apoio a essas ini-
ciativas, tenho plena convicção. O que se quer são 
ações concretas do Governo Federal para fazer face 
à invasão dos produtos importados; desoneração de 
investimentos e ações macroeconômicas relacionadas 
a juros e câmbio – e eu diria logística. Do contrário, 
empresários e trabalhadores da indústria de transfor-
mação prometem ir às ruas em protestos por todo o 
País em defesa da produção nacional. 

O movimento reúne entidades como a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); o Sin-
dipeças (autopeças); a Abit, que representa a indústria 
têxtil; a Força Sindical e a CUT. Essas entidades vão 
entregar ao Senado um pedido de aprovação com ur-
gência da Resolução nº 72, que acaba com a guerra 
fiscal entre Estados que dão benefícios ao desembar-
que de produtos importados nos portos.

Tenho a convicção de que o Senador Ricardo 
Ferraço tem alguma adversidade em relação a essa 
matéria.

Se nada for feito, o Brasil ficará para trás. Não 
podemos acompanhar o silêncio do Governo Federal 
sobre esse assunto, que é prioritário para o setor pro-
dutivo nacional e também para o emprego.

O tema é complexo, tem aspectos controvertidos, 
mas é do real interesse também dos consumidores e 
de toda a sociedade brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador ins-
crito, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs 
e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado. Senador Waldemir, já ocupei 
inúmeras vezes esta tribuna, assim como enviei inú-
meras vezes ofícios tanto ao Ministério das Comuni-
cações como à Anatel sobre os péssimos serviços de 
telefonia prestados ao meu Estado. Eu sei que não é 
um privilégio ruim do meu Estado. O Brasil todo sofre 
isso, mas nós, que ficamos lá no extremo norte, por-
tanto, lá na fronteira com a Venezuela, sofremos mais 
ainda. E os problemas são vários. É na telefonia, é na 
Internet. E não é só na telefonia móvel. É também na 
telefonia fixa, mas especialmente na telefonia móvel.

Passei agora a semana que antecedeu o Carnaval 
e a semana do Carnaval no meu Estado e pude cons-
tatar, realmente, a tristeza que é usar telefone celular 
naquele Estado. Eu mesmo, ao usar o meu telefone 
para ligar para o meu filho, Senadora Ana Amélia, ouvia 
a seguinte mensagem: “Este telefone não existe”. Quer 
dizer, inclusive é uma resposta mentirosa. Pelo menos, 
a operadora devia dizer: a linha está congestionada; 
não há como efetuar a ligação neste momento. Além 
disso, ficamos um período de 24 horas sem Internet 
nenhuma. E, quando tem, é uma Internet horrível, 
de baixa velocidade, que, como se diz lá, funciona a 
passos de tartaruga. Agora, imaginem o transtorno 
que isso causa de modo geral na comunicação, por 
exemplo, nos Municípios mais distantes, e também na 
capital! Até ouvi o depoimento de uma jovem que faz 
faculdade por ensino a distância. Ela não consegue 
acompanhar as aulas. Por quê? Porque não consegue 
ter acesso à Internet.

Temos lá no Estado uma universidade virtual. É 
um dos poucos Estados que tem uma universidade 
que transmite para todo o Estado e isso também cau-
sa muitos problemas.
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Eu fiz mais um ofício ao Presidente da Anatel, que 
está há pouco tempo no cargo – é verdade que esse 
está há pouco tempo no cargo –, pedindo providên-
cias para esse episódio. Conversei com ele ao telefone 
e ele me disse que já tinha determinado ao pessoal 
técnico da Anatel que fizesse um levantamento da re-
alidade para prestar as informações devidas. Porque 
é um absurdo que um cidadão mais humilde compre 
um telefone celular ou uma pessoa compre um plano 
dessas operadoras, que fazem uma propaganda en-
ganosa bonita no sentido de que a pessoa terá direito 
a tudo, mas na hora nada funcione. 

Como eu considero isso realmente um ato de 
lesão ao patrimônio do usuário, já encomendei aos 
meus advogados que estudem uma medida judicial, 
pois pretendo entrar, como cidadão e como Senador, 
com uma ação contra a Anatel e contra as operadoras. 
Vou pedir também, aliás, estou solicitando ao Ministro 
das Comunicações uma audiência, quando levarei a 
S. Exª, de maneira formal, essa situação triste do meu 
Estado. Isso porque, na hora de pagar a conta, não 
vem um centavo sequer descontado pelo período que 
a Internet ficou fora do ar ou pelo período que a tele-
fonia móvel fica dizendo que o telefone não existe ou 
que não foi possível completar a ligação.

Na verdade, isso é um absurdo. Comecei a reclamar 
dessa questão em 2002. Portanto, há dez anos. Apesar 
dos anunciados avanços que a telefonia móvel e a Internet 
têm tido no Brasil – apesar dos anunciados avanços –, 
estamos constatando que a coisa continua de mal a pior.

Não é possível que uma agência reguladora, que 
é a Anatel, que existe para fiscalizar e punir as ope-
radoras, não tome uma providência. E se não há uma 
providência e eu tenho, como já disse, documentos 
desde 2002, é o momento, portanto, de entrar com 
uma ação na Justiça contra essa situação. E concla-
mo, inclusive, todos os brasileiros para que façam o 
mesmo, não só reclamar no Procon, mas entrar na 
Justiça, pedir indenização financeira e por danos mo-
rais. Não é possível que uma operadora que tem uma 
concessão pública esteja lesando os usuários dessa 
maneira. Aliás, o preço da tarifa da telefonia móvel no 
Brasil é a mais cara do mundo. 

Uma vez, um diretor da Anatel me disse uma 
coisa com a qual fiquei estarrecido: quando abriram 
no Brasil o mercado para as empresas operadoras de 
telefonia móvel, veio para cá, Senadora Ana Amélia, a 
sucata que existia nos Estados Unidos, no Canadá e 
na Europa. Portanto, imaginem, se veio para o Brasil 
a sucata, que sucata eles colocaram em Roraima, no 
Amapá, nos lugares longínquos da Amazônia! 

É preciso que realmente tomemos providências. 
E vou tomar as providências administrativas, legisla-

tivas e também judiciais. Espero não só entrar com a 
ação judicial individual, mas também com a ação judi-
cial coletiva. E isso está sendo estudado pelos meus 
advogados. Realmente, não dá para compactuar, não 
dá para dizer que as coisas estão bem, que o Brasil 
está ligado de norte a sul, de leste a oeste, por opera-
doras que não operam ou que operam mal, e ficarmos 
apenas reclamando ou ouvindo mensagens que, no 
mínimo, são desrespeitosas para com o cidadão e a 
cidadã que paga sua conta telefônica todo mês.

Como disse no início, tenho a experiência pessoal 
de ligar do meu telefone para as pessoas mais íntimas, 
como meu filho, e ouvir a mensagem: “Este telefone 
não existe”. Pior do que isso, quando consegue fazer 
a ligação, não consegue se fazer entender, não você 
ouve direito nem a outra pessoa. Não podemos ficar 
satisfeitos com isso. E o pior, repito, pagando a conta 
de um serviço que não é prestado, que é de má quali-
dade e que, portanto, não pode continuar dessa forma.

Espero, como ouvi do Presidente da Anatel, Dr. 
João Batista de Rezende, que as providências sejam 
tomadas.

Esperar que as operadoras, elas próprias, tomem 
a iniciativa de indenizar de alguma forma os prejuízos 
causados, os transtornos causados aos que têm seus 
telefones e sua Internet, realmente é esperar que a 
coisa caia do céu, e isso não vai acontecer. Portanto, 
é preciso que o Governo, que fez essas concessões 
a essas operadoras que estão no Brasil, cobre delas 
um serviço de qualidade, eficiente. 

Esses dias, ouvi, lá em Roraima, a mesma coi-
sa, o problema que causou aos bancos. Conversei 
com superintendentes do Banco do Brasil e da Caixa 
e soube que, realmente, esse apagão que aconteceu 
ocasionou um transtorno violento, Senador Anibal Di-
niz. No meu Estado, realmente, a coisa é ruim, e não 
tenho dúvida de que no seu Estado, lá no Acre, deve 
ser a mesmíssima coisa. 

Portanto, embora já tenha oficiado ao Presiden-
te da Anatel, faço este registro da tribuna do Senado 
para que fique publicamente registrado o meu protesto, 
o meu inconformismo. Nós não podemos – e quando 
falo “nós” quero me referir a todos os brasileiros, mas 
especialmente a nós lá de Roraima – ficar só recla-
mando, não; reclamar por reclamar. Vamos reclamar 
na Justiça, vamos reclamar de maneira eficiente, para 
fazer com que essas operadoras banquem o prejuízo 
que estamos sofrendo, nós, usuários que pagamos as 
nossas contas em dia. Se alguém não pagar a conta 
do telefone, vai ter sua linha cortada. No entanto, se 
você fizer o balanço de como funcionou durante um 
mês o seu telefone celular e a sua Internet, você vai 
ver que passou grande parte do tempo ou a maior par-
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te do tempo sem poder utilizar adequadamente esses 
instrumentos pelos quais se paga tão caro. E olhe que 
o Brasil tem visto expandir-se de maneira astronômica 
o número de usuários da telefonia móvel, que pagam, 
repito, as tarifas mais caras do mundo. 

Eu quero pedir, Senador Moka, ao encerrar, que V. 
Exª autorize a transcrição, fazendo constar como parte 
do meu pronunciamento, dos ofícios a que me referi 
aqui, tanto do mais recente, de 13 de fevereiro de 2012, 
como dos anteriores – o primeiro deles data de 2002. 

Portanto, não é possível mais continuar.
Assim, quero anunciar, de maneira muito pública, 

às operadoras de telefonia e internet no Brasil, que va-
mos não só tomar providências do ponto de vista admi-
nistrativo, legislativo, como também do Poder Judiciário.

Muito obrigado.

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)

Ofício nº 51/2012/GSMCAV

Brasília, 13 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria, 

solicito as providências cabíveis desse órgão regulador, 
em face das inúmeras reclamações que tenho recebido 
sobre o mau funcionamento da internet em Roraima.

Além das diversas reclamações que recebo dia-
riamente da população do meu Estado contra o serviço 
prestado, principalmente em relação às empresas de 
telefonia que atuam em Roraima, hoje estou em Ro-
raima, vivenciando o problema, com impossibilidade 
de acesso aos serviços de Internet.

Assim, peço ao ilustre Superintendente que en-
vide esforços no sentido de proporcionar à população 
do meu Estado a possibilidade de acesso aos servi-
ços de Internet, pelo que, antecipadamente, agradeço.

Respeitosamente, – Senador Mozarildo Caval-
canti.
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Ofício nº 283/2005/GSMCAV

Brasília, 17 de maio de 2005

Senhor Superintendente,
Cumprimento-o cordialmente, ao tempo em que 

encaminho para conhecimento de Vossa Senhoria cópia 
da mensagem eletrônica, em anexo, recebida por este 
Gabinete, em que o Sr. José Renato Tavares Valente 
manifesta seu descontentamento em relação ao mau 
atendimento que recebeu dessa Agência, quando solici-
tou esclarecimentos sobre o serviço de telefonia móvel.

Certo da especial atenção de Vossa Senhoria ao 
material apresentado, reitero protestos de respeito e 
apreço, colocando-me à disposição.

Atenciosamente, – Senador Mozarildo Caval-
canti.

OF.453/2002-GSMCAV

Brasília, 27 de novembro de 2002

Senhor Ministro,

Ao cumprimentar Vossa Excelência com apre-

ço, encaminho-lhe a mensagem anexa, que recebi do 

Secretário de Saúde do município de Maués – AM, o 

qual pede providências quanto à conexão telefônica 

da empresa Telemar.

Peço-lhe que seja dada a devida atenção ao plei-

to, pelo que agradeço.

Respeitosamente, – Senador Mozarildo Caval-

canti.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O pedido de V. Exª será atendido regi-
mentalmente, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Para uma comunicação inadiável, o Senador 
Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prezado Senador Presidente Waldemir Moka, consul-
tei o Senador Pedro Simon, já que sou o orador que 
o segue, para transformar o meu pronunciamento de 
inadiável para orador, para que eu tenha a possibilida-

de de conceder apartes, e ele assim autorizou, porque 

ele é o próximo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Mas eu preciso também da anuência 

do Senador Alvaro Dias, porque está inscrito pela lide-

rança. A minha obrigação é de intercalar. Aí consulto 

o líder do PSDB.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Se ele me autoriza.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O 
Senador Suplicy já está na tribuna, seria deselegante 
tirá-lo agora da tribuna.

V. Exª pode falar.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – A Presidência também entende dessa 
forma e sabe da elegância de V. Exª, mas tinha que 
consultá-lo, Senador Alvaro Dias.

Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Agradeço muito ao Senador Pedro Simon e ao 
Senador Alvaro Dias em função de missão que terei 
em São Paulo logo mais.

Sr. Presidente, tive a oportunidade de, ontem, 
de participar do seminário diocesano sobre a cam-
panha da fraternidade de 2012, em que o Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre a realidade e 
perspectivas a respeito da saúde no Brasil. Também 
compareceu o Padre. James Crowe, pároco da Igreja 
que pertence à Diocese de Campo Limpo. Foi uma 
oportunidade, porque centenas de pessoas estavam 
presentes, sobretudo membros das comissões de 
saúde da Zona Sul do Estado de São Paulo. E é ex-
tremamente importante que a Igreja Católica do Brasil, 
neste ano, tenha escolhido a saúde como o tema da 
Campanha da Fraternidade neste ano. 

Ainda na semana passada, na presença do Mi-
nistro da Saúde, o D. Leonardo Ulrich Steiner, dia 20 
de fevereiro, no auditório da sede da CNBB, lançou a 
Campanha da Fraternidade, que tem por tema Frater-
nidade e Saúde Pública. Nessa ocasião, D. Leonardo 
disse como é importante que a cidadania brasileira 
possa ajudar o Governo e o Estado. Os conselhos 
municipais são decisivos. Onde existe uma boa expe-
riência da participação da sociedade nos conselhos 
tem havido melhor aplicação de recursos, inclusive 
para a área de saúde. 

Eu ontem pude testemunhar o diálogo tão positi-
vo dos membros do Conselho de Saúde com o Minis-
tro Alexandre Padilha. Por ocasião do lançamento, D. 
Leonardo Ulrich Steiner levantou os pontos que ainda 
precisam ser saneados pelo Governo em relação à 
saúde. Com a Campanha da Fraternidade de 2012, a 
Igreja deseja sensibilizar a todos para uma das feridas 
sociais mais agudas de nosso País: a dura realidade 
de filhos e filhas de Deus que enfrentam longas filas 
para o atendimento à saúde, a demorada espera para 
a realização de exames, a falta de vagas nos hospi-
tais públicos e a falta de medicamentos, sem deixar 
de mencionar a situação em que se encontra a saúde 
indígena, dos quilombolas, da população que vive nas 
regiões mais afastadas. 

O Bispo Auxiliar de Brasília, na ocasião, ressaltou 
que os problemas verificados na área da saúde são 
reflexos do contexto mais amplo de nossa economia de 
mercado, hoje globalizada, que não tem muitas vezes 
como horizonte os valores mais adequados. 

Pois bem, o Ministro Padilha agradeceu o gesto da 
CNBB de trazer a saúde, em especial a saúde pública, 
como tema central da reflexão da quaresma e da Cam-
panha da Fraternidade. Sabemos que isso provoca um 
debate permanente durante todo o ano na Igreja Católica 
e nas comunidades, e não poderia ter presente maior 
para o Sistema Único de Saúde do que essa iniciativa 
da Igreja Católica, afirmou o Ministro, que reiterou isso 
na reunião ontem havida na Diocese de Campo Limpo. 

O Ministro Padilha observou que a responsabili-
dade e os desafios de consolidar o Sistema Único de 
Saúde são enormes. Primeiro, pela dimensão de nos-
so País, desafio que nenhum outro país com mais de 
cem milhões de habitantes assumiu. O Brasil assumiu 
isso em sua Constituição colocando a saúde como de-
ver do Estado e depois assumiu o Sistema Único de 
Saúde, que tem como princípio levar saúde de forma 
integral e universal para toda a população. Sabemos 
que o desafio do SUS não é pequeno. E disse: “Tenho 
a esperança de que nesta Campanha da Fraternidade 
cada uma das comunidades do País possa discutir o 
SUS real, aquilo que é a única porta para 145 milhões 
brasileiros, que são aqueles que não têm planos de 
saúde privada. Com esse debate poderemos enfren-
tar os problemas a sanar na saúde pública do País”.

A Campanha da Fraternidade, sob o lema “que 
a saúde se difunda sobre a terra”, tem como objetivo 
suscitar, a partir de uma reflexão sobre a realidade da 
saúde no Brasil, maior espírito fraterno e comunitário na 
atenção dos enfermos e levar a sociedade a garantir a 
mais pessoas o direito de ter acesso aos meios neces-
sários para uma vida saudável. Essas foram algumas 
palavras do Papa Bento XVI na carta enviada à CNBB por 
ocasião do lançamento da Campanha da Fraternidade. 

E é importante, Sr. Presidente, que nós possamos 
assinalar alguns dos programas mais significativos que 
hoje o Ministério da Saúde tem colocado, como a Rede-
-Cegonha, com um investimento de R$ 9,4 bilhões, pelo 
qual o Governo Federal coordenará ações estratégicas 
de saúde, com o objetivo de qualificar, até 2014, toda 
rede de assistência obstétrica às mulheres, com foco 
na gravidez, no parto e no pós-parto, como também à 
área infantil, às crianças até o segundo ano de vida, 
além do fortalecimento do planejamento reprodutivo.

As ações previstas na Rede Cegonha ampliarão 
e melhorarão as condições para que as brasileiras 
possam dar à luz e cuidar de seus bebês, com aten-
dimento adequado, seguro e humanizado no SUS. Até 
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fevereiro de 2012, 17 Estados e 1.542 municípios já 
aderiram à rede, com previsão de atendimento a 913,5 
mil gestantes no País. Desde o lançamento, foram li-
berados R$213 milhões para expansão e qualificação 
da assistência materno-infantil e neonatal.

Programa Saúde Não Tem Preço. 
Com o sucesso da ação Saúde Não Tem Preço, 

que distribui medicamentos gratuitos para tratamento de 
hipertensão e diabetes, o número de farmácias privadas 
credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular cresceu 
de 14.003, no início do ano, para 20.225, em 2011. O 
número de pacientes atendidos triplicou no período.

O Programa Farmácia Popular do Brasil, 
por intermédio de sua rede própria de farmá-
cias e drogarias credenciadas, atendeu 3,52 milhões 
de pacientes com medicamentos para hipertensão e 
diabetes do Saúde Não Tem Preço. Em 2011, 970 mu-
nicípios do Plano Brasil Sem Miséria passaram a ser 
atendidos pelo programa.

O Programa Melhor em Casa prevê a oferta de 
atendimento domiciliar para idosos, pacientes crônicos, 
pessoas em reabilitação motora ou que necessitam 
de acompanhamento pós-cirúrgico. Em dezembro 
e janeiro, foram habilitadas 166 equipes de atenção 
domiciliar e 63 de apoio especializado.

Até 2014, serão implantadas, em todas as regiões 
do País, 1.000 equipes de Atenção Domiciliar e outras 
400 equipes de apoio. O Ministério da Saúde investirá 
R$1 bilhão para custear o atendimento dessas equi-
pes. Os recursos também poderão ser utilizados para 
a manutenção dos serviços, tais como compra de 
equipamentos, aquisição de medicamentos e insumos.

O Programa Saúde Mais Perto de Você envolve a 
política de atenção básica, passou a ser orientada por 
indicadores de qualidade do atendimento, que podem 
elevar em até 100% os repasses feitos pelo ministério 
aos Municípios. Com adesão de 73% dos Municípios, 
foi feito repasse adicional de R$ 27.374.800 em dezem-
bro do ano passado.

O Brasil Sorridente passou a contemplar, des-
de abril de 2011, as modalidades de ortodontia e 
implantodontia. Em 2011, foram implantadas 1.021 
novas equipes de saúde bucal do Brasil Sorridente, 
em 114 novos Municípios, totalizando 21.425 equipes, 
presentes em 87% das cidades brasileiras.

Para apoiar a política, foram credenciados 185 
novos laboratórios regionais de prótese dentária, to-
talizando 991 unidades em todo o País. Ao todo, foram 
distribuídas mais de 290 mil próteses.

O SOS Emergências integra a Rede Saúde Toda 
Hora, cuja estratégia prevê a qualificação da gestão e 
do atendimento e já está presente em 11 principais 
emergências públicas do País que atendem pelo Sis-

tema Único de Saúde, oferecendo atendimento ágil, 
humanizado e com acolhimento. A iniciativa busca 
melhorar o atendimento nos serviços de urgência, 
através da adoção de medidas como o acolhimento 
e classificação do risco dos pacientes. Os hospitais 
receberão cerca de R$ 39,6 milhões, por ano.

Em 2013 serão incorporados outros 10 hospitais 
no primeiro semestre. Até 2014, o S.O.S Emergências 
vai alcançar os 40 maiores prontos-socorros brasileiros, 
abrangendo todas as unidades da Federação.

O programa Crack. É Possível Vencer, lançado em 
2011 e que teve um investimento de cerca de R$1,8 bi-
lhão em ações de saúde, pelo Ministério da Saúde, em 
ações de saúde mental, engloba a assistência aos de-
pendentes químicos. Foram inaugurados 122 novos 
centros, com investimento global de R$685,8 milhões. 
Todas estas unidades tiveram incremento de 40% nos 
seus repasses de custeio mensal – de R$ 60 mil para 
R$ 79,9 mil, além de incentivo iniciai.

A questão relativa ao crack é das mais relevan-
tes, inclusive para a capital do Estado de São Paulo e 
também para todo o interior, onde hoje se espalha a 
utilização do crack.

Já vou conceder o aparte, Senadora Ana Amélia. 
Falta só o último tema, que se refere a algo tão impor-
tante para a mulher, que é o Plano Câncer. 

O Programa Nacional de Fortalecimento 
Programa Nacional de Fortalecimento das Ações 

de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de 
Colo de Útero e de Mama foi lançado em março de 
2011 para garantir a oferta e a qualidade das ações 
de rastreamento de câncer do colo do útero e detec-
ção precoce do câncer de mama, com investimento 
de 4,5bilhões até 2014.

O programa elevou em 22% os recursos des-
tinados ao setor em 2011, saltando de R$1,8bilhão, 
em 2010, para R$12,2bilhões, em 2011. Aqui estão 
assinalados em maiores detalhes, e vou pedir que 
seja transcrita essa parte referente aos números dos 
programas específicos do câncer de colo de útero, de 
mama e de radioterapia para que eu possa conceder 
o aparte à Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Suplicy, volto ao início do seu pronunciamento, 
abordando a Campanha da Fraternidade que, neste 
ano, foca, com muito senso de oportunismo, correção, 
justeza e precisão social, a questão da saúde, enfati-
zando sobretudo o apoio que a CNBB dá às instituições 
médicas e à Emenda nº 29, aquela que nós aqui não 
conseguimos, Senador Moka, avançar. V. Exª como 
médico ajudou muito para que 10% do Orçamento da 
União seja carimbado, destinado especificamente para 
saúde. Se os Municípios são obrigados a aplicar 15% 
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em saúde e hoje, forçados, estão a aplicar em média 
23%, é preciso que os Estados cumpram a determina-
ção legal. Esse não é caso da maioria deles, inclusive 
o meu Rio Grande do Sul, mas que a União faça a sua 
parte destinando, pelo menos, 10% para a saúde. A 
CNBB acertadamente encampou a Emenda nº 29, de 
autoria do Senador Tião Viana, agora Governador do 
Acre, que está sofrendo as consequências dramáticas 
de uma enchente, que é uma das maiores desde os 
anos 90. Então, queria cumprimentar V. Exª pela abor-
dagem da Campanha da Fraternidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado Senadora Ana Amélia. Quero agradecer 
as suas palavras de apoio exaltando a relevância de 
como essa Campanha da Fraternidade significará um 
alento e uma chama maior de atenção para que próprio 
Governo da Presidenta Dilma Rousseff, em especial o 
próprio Ministro Alexandre Padilha, possa levar adiante 
o propósito da CNBB de termos mais recursos para a 
saúde, para que o Sistema Único de Saúde no Brasil 
efetivamente se torne algo como um direito universal 
de toda a população brasileira.

Assinalo, ao final de meu pronunciamento, Sr. 
Presidente, uma carta que aqui me foi enviada hoje 
por Tita, Sérgio e família Souza Costa, onde dizem: 

Prezado Senador Eduardo Suplicy,
Ainda meio atordoados com a felicidade 

de receber o nosso filho Ricardo, queremos 
agradecer-lhe por todo o empenho, boa von-
tade e carinho conosco.

Ricardo chegou bem, graças a Deus. As 
coisas não correram como desejávamos, porém 
melhor do que poderia ser, com o risco que cor-
reu. Infelizmente, falaram mais alto os anseios 
da corporação do que da Justiça no Arizona. 

Estamos todos muitos gratos pelo seu 
empenho. Tivemos também por parte do Ita-
maraty todo o apoio e consideração que jamais 
poderíamos almejar. Foram todos impecáveis.

Nossa família agradece ao senhor. Pe-
dimos que Deus o recompense e cubra de 
bênçãos todos os seus. Pedimos permissão 
que receba um abraço fraterno de gratidão 
de nossa família.

Esperamos que, em breve, o nosso filho 
Ricardo possa encontrar com V. Exª e agrade-
cê-lo pessoalmente. 

Estamos anexando a carta que Ricardo 
escreveu a tantos que, como V. Exª, não me-
diram esforços para ajudá-lo e apoiá-lo.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor, para 
sempre gratos,

Tita, Sérgio e a Família Souza Costa.

Solicito, Sr. Presidente, que possa ser transcrita, 
na íntegra, a carta, ainda que em inglês, de Ricardo 
Costa. Ele permaneceu um bom tempo preso nos Esta-
dos Unidos, mas, graças ao Itamaraty, agora, a família 
de Ricardo Costa, já com ele liberado, depois de ter 
enfrentado uma situação de denúncia injusta contra 
ele, pode estar livre, de volta ao Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também 
ao Senador Pedro Simon e ao Senador Alvaro Dias.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

DOCUMENTO EM INGLÊS, AGUAR-
DANDO TRADUÇÃO PARA POSTERIOR PU-
BLICAÇÃO NA ÍNTEGRA:

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS.) – Agradecendo ao Senador Eduardo 
Suplicy, gostaria de fazer um comentário. Vou insistir 
na mesma tese. Acho que é importante a Campanha 
da Fraternidade. Acho que precisa ser discutida, mas 
insisto que, aqui no Congresso, acabamos votando a 
Emenda nº 29 e não colocando um percentual para 
a União.

Acho que, hoje, quem paga a conta da saúde, 
infelizmente, são os prefeitos, que teriam obrigação 
de investir 15%. No entanto, poucas prefeituras o fa-
zem, a maioria investe mais de 20, 25%. Os Estados, 
na maioria das vezes, maquiam esses números, e o 
Governo Federal que, na minha avaliação, tinha que 
ter a maior obrigação não tem, pelo menos, legalmen-
te, a responsabilidade de colocar nenhum percentual.

Eu realmente torço para que essa campanha che-
gue ao final com uma coleta de assinaturas para que 
a gente possa votar aqui os 10%, obrigando a União a 
essa repasse. Aí, sim, além da melhor gestão, a melhor 
de todas as questões, mas é preciso criar uma fonte 
nova de financiamento para a saúde. 

Concedo a palavra, pela liderança do PSDB, ao 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente, quero 
prestar solidariedade aos cientistas brasileiros, alguns 
do meu Estado, o Paraná, da Universidade Federal 
do Paraná, vitimados pelo incêndio que destruiu a 
Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Esse in-
cêndio, Sr. Presidente, serviu para jogar luz sobre os 
programas de pesquisa desenvolvidos pelo Brasil no 
continente gelado.
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Nossos cientistas têm tido de conviver não só 
com a inospitalidade do clima polar, mas principalmen-
te com a falta de apoio do Governo brasileiro, com o 
descaso do Governo brasileiro.

O fogo destruiu 70% da estação, matou duas pes-
soas – o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e 
o sargento Roberto Lopes dos Santos – e comprome-
teu 40% do Programa Antártico Brasileiro (Proantar). 
O acidente aconteceu no sábado, quando 60 pessoas 
estavam no local. Um ferido ainda está hospitalizado: 
o primeiro-sargento Luciano Gomes Medeiros.

O Proantar tem convivido com dificuldades nos 
últimos anos. As verbas orçamentárias vêm sendo 
cortadas, os pesquisadores enfrentam atrasos nos 
repasses, e a estrutura instalada na região polar é 
inadequada. A concepção da Comandante Ferraz é 
antiga, e os sistemas de energia e de hidráulica são 
ruins, atestam pesquisadores. Tudo isso dá margem 
para acidentes, não apenas para o que ocorreu nesse 
fim de semana. Não há manutenção, não há recursos 
suficientes. Nem mesmo os recursos consignados no 
Orçamento, portanto previstos com antecedência, são 
aplicados.

Em dezembro, uma embarcação rebocada pela 
Marinha brasileira afundou no mar antártico. Carrega-
va 10 mil litros de óleo combustível. Estacionada a 40 
metros de profundidade e a 900 metros da praia onde 
fica a estação incendiada no sábado, até hoje não foi 
resgatada. O Governo brasileiro tentou manter tudo 
em sigilo, mas o caso acabou vindo à tona justamen-
te no dia do incêndio, revelado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo. Por que esse acobertamento? É um fato 
grave. Uma embarcação afunda com 10 mil litros de 
óleo combustível, e o Governo não revela, o Gover-
no não informa. Por quê? Essa é uma indagação que 
deve ser feita.

Aliás, Sr. Presidente, além da audiência pública 
já anunciada aqui com a presença de Ministros para 
debater esse assunto, preparamos a formalização de 
um requerimento de informações e vamos apresentá-
-lo, aguardando a audiência pública também para fazer 
indagações sobre esses fatos.

Esta é uma indagação: por que houve o acober-
tamento do fato de que essa embarcação afundou com 
10 mil litros de óleo combustível? Por quê?

Sr. Presidente, outra embarcação brasileira, um 
navio de apoio oceanográfico, está parado desde de-
zembro num estaleiro em Punta Arenas, no Chile, re-
fazendo seu motor principal. O incêndio, o naufrágio 
e o estrago no navio dão ideia da penúria que assola 
esse Programa brasileiro.

Os recursos destinados para as pesquisas na 
Antártica vêm caindo ano a ano.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que considere lido 
o teor do discurso.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS. Fora do microfone.) – V. Exª dispõe de 
mais dois minutos.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

A previsão para este ano é a menor desde 2006, 
mostra a Folha de S.Paulo: “O valor para 2012 é 
42% abaixo do orçamento do ano passado, caindo de 
R$18,3 milhões para R$10,7 milhões”. São R$18 mi-
lhões para um programa de pesquisa tão importante! 
Isso demonstra o descaso do Governo brasileiro em 
relação à ciência e à tecnologia, que são fundamen-
tais para o desenvolvimento de uma nação. O valor, no 
Programa, caiu de R$18 milhões para apenas R$10 
milhões em 2012. É o mesmo valor de 2005. Já era 
pouco para 2005; para 2012, é um valor ínfimo. Em 
2011, eram R$18 milhões, mas apenas R$9 milhões 
foram aplicados. Apenas R$9,2 milhões foram pagos 
no ano passado, o menor valor desde 2005. Portanto, 
Sr. Presidente, isso é lamentável.

Segundo o Valor Econômico, cerca de 80% dos 
recursos do orçamento da Defesa destinam-se ao paga-
mento da folha de pessoal, e 63% desse total vão para 
funcionários aposentados. Apenas 13,7% do orçamen-
to são usados em custeio, e menos ainda – 6,7% de 
R$ 60 bilhões – são transformados em investimentos.

É lamentável observar como a produção de sa-
ber e de conhecimento tem sido maltratada no País! 
A tragédia na Antártica pode ajudar a mudar o rumo 
dessa situação. Infelizmente, algumas vidas e muito 
trabalho terão sido perdidos.

É claro, Sr. Presidente, que não chegamos a afir-
mar que o Governo é responsável pelo acidente, mas 
temos de afirmar que o Governo trata a pesquisa, a 
ciência, a tecnologia com descaso no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, o incêndio que destruiu a estação Coman-
dante Ferraz na Antártida serviu para jogar luz sobre 
os programas de pesquisa desenvolvidos pelo Brasil 
no continente gelado.

Nossos cientistas têm tido de conviver não só 
com a inospitalidade do clima polar, mas principalmente 
com a falta de apoio do governo petista.

O fogo destruiu 70% da estação, matou duas pes-
soas – o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e 
o sargento Roberto Lopes dos Santos – e comprome-

449ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



04018 Terça-feira 28 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

teu 40% do programa antártico brasileiro. O acidente 
aconteceu no sábado, quando 60 pessoas estavam no 
local. Um ferido ainda está hospitalizado: o primeiro-
-sargento Luciano Gomes Medeiros.

O Programa Antártico Brasileiro (Proantar) tem 
convivido com dificuldades nos últimos anos. As verbas 
orçamentárias vêm sendo cortadas, os pesquisadores 
enfrentam atrasos nos repasses e a estrutura instalada 
na região polar é inadequada: a concepção da Coman-
dante Ferraz é antiga e os sistemas de energia e de 
hidráulica são ruins, atestam pesquisadores.

Tudo isso dá margem para acidentes – e não 
apenas para o que ocorreu neste fim de semana. Em 
dezembro, uma embarcação rebocada pela Marinha 
brasileira afundou no mar antártico. Carregava 10 mil 
litros de óleo combustível. Estacionada a 40 metros de 
profundidade e a 900 metros da praia onde fica a esta-
ção incendiada no sábado, até hoje não foi resgatada.

O governo brasileiro tentou manter tudo em sigi-
lo, mas o caso acabou vindo à tona justamente no dia 
do incêndio, revelado pelo Jornal Estado de S. Paulo.

Mas não é só: outra embarcação brasileira, o 
navio de apoio oceanográfico Ary Rongel, está para-
da desde dezembro num estaleiro em Punta Arenas, 
no Chile, refazendo seu motor principal. O incêndio, o 
naufrágio e o estrago no navio dão idéia da penúria 
que assola o Proantar.

Os recursos destinados para as pesquisas na 
Antártida vêm caindo ano a ano. A previsão para este 
ano é a menor desde 2006, mostra a Folha de S.Paulo. 
“O valor para 2012 é 42% abaixo do orçamento do ano 
passado, caindo de R$ 18,3 milhões para R$ 10,7 mi-
lhões. O valor desse ano é praticamente o mesmo de 
2005 corrigido.”

A União não vinha investindo nem mesmo na 
manutenção da base de pesquisa. Segundo O Globo, 
apenas metade do orçamento da Comandante Ferraz 
foi efetivamente gasto em 2011 na consecução de pes-
quisas e no funcionamento da estação polar. Dos R$ 
18,3 milhões, apenas R$ 9,2 milhões foram pagos no 
ano passado, “o menor montante desde 2005”.

Parece haver um problema estrutural mais agudo 
no programa antártico. O Proantar é mantido, princi-
palmente, pelos ministérios da Defesa e da Ciência e 
Tecnologia. Este tem de administrar um corte de R$ 
1,5 bilhão em seu orçamento para este ano. Aquele 
convive com o sobrepeso de gastos com pessoal, em 
detrimento de investimentos em pesquisa.

Segundo o Valor Econômico, cerca de 80% dos 
recursos do orçamento da Defesa destinam-se ao paga-
mento da folha de pessoal, e 63% desse total vão para 
funcionários aposentados. Apenas 13,7% do orçamen-

to são usados em custeio, e menos ainda – 6,7% de 
R$ 60 bilhões – são transformados em investimentos.

Os problemas na estação Comandante Ferraz es-
tão longe de ser os únicos enfrentados pela comunidade 
científica brasileira. Hoje a Folha também revela que 
bolsistas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao Ministério 
da Educação, estão com seus pagamentos atrasados 
desde janeiro. O problema tem sido recorrente.

É lamentável observar como a produção de saber 
e conhecimento tem sido maltratada no país. A tragé-
dia na Antártida pode ajudar a mudar o rumo desta 
situação. Infelizmente, algumas vidas e muito trabalho 
terão sido perdidos.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. PMDB 
– MS) – Agradecendo ao Senador Alvaro Dias, como 
orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Pedro 
Simon.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, creio que, nos 
meus 30 anos de Senado, eu não tenha sido tão re-
petitivo como nestes últimos 15 dias. 

Tenho vindo praticamente todos os dias a esta 
tribuna e praticamente é o mesmo assunto.

Quanto eu disse a minha mulher que eu ia falar 
sobre o assunto, ela me disse: “Mas já não chega?” 
Eu respondi: “Não, porque até agora estou esperando 
uma palavra da Presidenta e ela não abriu a boca.” 

Eu acho que Ficha Limpa é um assunto do qual a 
Presidente deveria falar. Tenho insistido nesta tribuna, 
assim como vários Parlamentares, sobre a importân-
cia do momento que estamos vivendo. Nós estamos 
vivendo um momento histórico, muito importante na 
vida deste País. Há muito tempo esperávamos viver 
um momento igual a este. E hoje a palavra está com a 
Presidência da República. Nós podemos viver, talvez, 
o momento mais importante dos últimos 50 anos da 
vida brasileira se a Presidente decidir assinar o projeto 
ou o decreto da Ficha Limpa.

O momento é este. As circunstâncias determi-
naram que isso acontecesse. E está acontecendo. O 
Supremo, num ato de extrema coragem, cortou na 
própria carne. E aquelas entidades, aquele movimento 
corporativista de não permitir debate sobre as questões 
internas foi colocado de lado. E o Conselho Nacional 
de Justiça está com a sua autonomia para analisar, fis-
calizar, abrir os inquéritos que forem necessários com 
relação ao Poder Judiciário. Talvez um dos momentos 
mais bonitos na história do Supremo Tribunal Federal 
ao longo de todo o seu tempo. O Supremo fez. 

Esta Casa, numa lei de iniciativa popular, com 1,5 
milhão de assinaturas mais 2 milhões depois, trouxe 
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solidariedade e foi aprovado na Câmara, por imensa 
maioria; nesta Casa, por unanimidade. O Presidente da 
República sancionou. O debate foi parar no Supremo e 
lá, numa decisão histórica, disse que o Ficha Limpa é 
para valer. O Brasil não é mais o país da impunidade, 
não é mais o país em que só ladrão de galinha vai para 
a cadeia, não é mais o país em que qualquer político, 
qualquer banqueiro, qualquer cara que tem dinheiro 
faz o que quer zombando desta Casa, zombando do 
Judiciário, zombando do povo. Acabou! 

Agora, falta o Executivo. Grande Ministro, o Sr. 
Jorge Hage, da CGU. Grande Ministro! Ele e sua equi-
pe estão estudando. Junto com ele, o Ministro José 
Eduardo Cardozo, extraordinário Ministro da Justiça. 
Junto com eles, a Ministra Gleisi Hoffmann, Ministra-
-Chefe da Casa Civil. Essa equipe está estudando, está 
debatendo, está analisando. Chegaram à conclusão e 
a proposta está pronta para ser levada à Presidência, 
se já não levaram, eu não sei. 

O Ministro Jorge Hage estava esperando uma 
decisão do Supremo. Em toda aquela polêmica expec-
tativa pela decisão do Supremo, não ia a Presidenta da 
República entrar com um projeto criando o que poderia 
parecer uma provocação, querendo insinuar, influenciar 
a decisão do Supremo. Agora não, agora o Supremo 
já aprovou. O Brasil inteiro olha para a Presidência da 
República. O Ministro Jorge Hage já falou à imprensa 
dizendo que a decisão do Supremo foi da maior im-
portância. Ele que, em várias manchetes de jornal, já 
tinha dito que o Executivo deveria adotar. Falei por te-
lefone com a Ministra Gleisi Hoffmann, que me disse 
o que já tinha repetido várias vezes: a Presidenta está 
fazendo isso. Na hora de escolher, ela tem feito isso. 
Se tem feito completamente, eu não sei, mas que tem 
tentado fazer eu sinto que sim.

O Ministro José Eduardo Cardozo, falando comi-
go, disse a mesma coisa: que é totalmente favorável 
e, pelo que ele fala, o Governo está se encaminhando 
nesse sentido. Se o Ministro Jorge Hage, se o Ministro 
José Eduardo Cardozo, se a Ministra Gleisi Hoffmann, 
que coordenaram esse movimento, são unanimemen-
te a favor e levaram à Presidenta, a Presidenta tem 
de falar. Não sei por que não falou, mas deve falar. Há 
momentos em que a expectativa é essa. A hora de ela 
falar é agora. 

Eu já fui Governador de Estado, já fui Líder do 
Governo aqui, no Senado, já fui Ministro. Todas as ve-
zes, eu sempre procurava conhecer. Eu, Governador, 
queria saber o que a Assembleia Legislativa falava 
todos os dias, o que falava do governo, as propostas 
que faziam e as críticas que faziam. Diariamente, eu 
queria saber. Como Ministro da Agricultura, a mesma 
coisa. E aprendia muito. Tudo que saía no Congresso 

que dizia respeito à agricultura, principalmente as crí-
ticas e as propostas, eu queria saber. 

Não sei como é a Presidência atual. Não tenho 
intimidade com ela. Tenho uma admiração profunda, 
mas não conheço. 

Falei com o Líder do Governo, o Senador Jucá. 
Ele disse que ia levar à Presidenta. E ele também pen-
sa que ela deva adotar, mas o silêncio da Presidenta 
é total. Não há nenhuma palavra nesse sentido, nem 
dela, nem dos ministros dizendo o que ela pensa. Os 
três com quem falei dizem que são favoráveis, mas a 
palavra está com a Presidenta.

Srª Presidenta, a hora é agora! 
A Senadora Ana Amélia Lemos, o Senador Paim 

e eu endereçamos uma mensagem ao nosso amigo 
Governador Tarso Genro. Os três! Fizemos um apelo 
ao nosso Governador, para que, também no Rio Gran-
de do Sul, ele adote. A decisão feita pela Presidência 
da República diz respeito ao Governo Federal. Ela não 
pode, por decreto, dar uma norma para as prefeituras 
e para os governos dos Estados. Tem um projeto de 
emenda constitucional do Senador Pedro Taques, que 
nós assinamos e que vai ser ótimo quando aprovado, 
mas não sei quanto tempo vai levar. Não sei. Descon-
fio que ele leve mais tempo do que a gente imagina, 
porque há muita gente, esses que hoje exercem vários 
cargos de liderança que estão acostumados a fazer as 
indicações... Agora, a gente vê mesmo briga dentro do 
próprio partido: dois companheiros brigando para indicar 
o mesmo cargo. Essa gente não quer, não sei se quer. 

Falei hoje, longamente, a uma rádio da Bahia e 
perguntaram: “Mas tem um projeto de emenda à Cons-
tituição sendo adotado na Bahia, mas o Líder do Gover-
no está dizendo que isso só cabe ao Congresso, não 
cabe à Assembleia.” Eu disse: “Não sei, mas acho que 
cabe.” A Assembleia pode baixar uma norma dizendo 
que, no Estado da Bahia, os cargos de confiança, os 
cargos de nomeação no Governo do Estado são de 
determinação de que só quem tem ficha limpa. Mas 
o Líder do Governo disse que não pode. Isso antevê 
como a gente deve desconfiar de que, realmente, há 
muita gente que não tem interesse.

A Veja publicou uma reportagem com o nosso 
querido amigo das Minas Gerais, Aécio, em que ele 
fala do seu projeto que nós votamos com relação à 
medida provisória, segundo o qual medidas provisó-
rias não podem ser emendadas com medidas novas 
aqui no Congresso. Parou em uma gaveta da Câmara. 
E mostra a Veja que é deliberado, porque, hoje, no es-
quema da medida provisória, tem muito parlamentar 
que está metido e mostra a Veja a série enorme de 
emendas a medidas provisórias que não têm nada que 
ver com o original, em que o parlamentar introduz um 
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contrabando que desperta um interesse determinado, 
escandalosamente contrário ao que diz a medida pro-
visória. Essa gente nunca vai querer mudar a medi-
da provisória, como essa gente aqui também não vai 
querer mudar a questão da ficha limpa.

Por isso, enquanto o projeto de emenda à Cons-
tituição do Pedro Taques não for votado – e vai levar 
muito tempo –, a Presidenta pode adotar, por decreto 
hoje que passa a valer amanhã. Eu acho que a Nação 
merece uma resposta. Sua Excelência tem muitas, 
muitas qualidade e merece respeito pelas muitas qua-
lidades que tem, mas um pouco mais de rapidez em 
algumas decisões não faria mal. Não faria mal. Deixar 
a coisa ir caminhando, caminhando, caminhando nem 
sempre é o ideal.

Eu faço mais um apelo a Sua Excelência a Pre-
sidenta da República: a hora é agora! Não só assinar, 
como fazer a sua promulgação numa reunião solene 
no Palácio, convidando o Presidente do Supremo e 
os Ministros do Supremo, o Presidente da Câmara, a 
Mesa da Câmara, os líderes da Câmara, o Presidente 
do Senado, a Mesa do Senado e os líderes do Senado 
para assinar. Pode até se fazer uma publicação da de-
cisão do Supremo sobre o Conselho, da decisão sobre 
a ficha limpa e da decisão da Presidenta, levando-a 
para o Poder Executivo.

Pois não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Pedro Simon, quero cumprimentá-lo pelo brilhante 
pronunciamento e pelo oportuno assunto. Realmente, 
V. Exª tem razão: a Presidente Dilma tem dado de-
monstrações muito claras de que quer moralidade no 
serviço público e, no caso, no serviço público federal. 
É uma oportunidade de ouro que ela tem, efetivamen-
te, para, como disse V. Exª, baixar um decreto e fazer 
com que os critérios aprovados na Lei da Ficha Lim-
pa valham para a admissão no serviço público. Não 
é possível que alguém que não possa se eleger para 
algum cargo eletivo possa ser, por exemplo, ministro, 
secretário executivo ou, enfim, assessor de segundo 
ou de terceiro escalão. Realmente, acho que seria 
um grande exemplo, inclusive, que ela daria para os 
Estados e para os Municípios, porque, se queremos 
moralizar a vida pública, isso não deve ser só para os 
cargos eletivos, mas também para os cargos de con-
fiança, para os cargos de nomeação. V. Exª tem toda 
razão e eu manifesto meu integral apoio ao pensamento 
e a sua solicitação.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
agradeço V. Exª.

Quanto ao nosso Governador Tarso Genro, eu 
creio que S. Exª vai aceitar. O Rio Grande do Sul tem 
a tradição de se colocar na frente nessas questões 

que dizem respeito a medidas visando ao bom enca-
minhamento da coisa pública.

Eu faço justiça: falei outras vezes, nesta Casa, e 
repito que, na sua passagem pelo Governo Federal, o 
Ministro Tarso teve uma atitude realmente muito impor-
tante. Eu repito: em sua rápida passagem pela presi-
dência do PT, ele mostrou um raro exemplo de coragem 
e altivez. Quando na presidência do PT, apareceram 
essas questões do mensalão, ele disse: “Essa questão 
do PT não é para ser resolvida em CPI do Congresso, 
nem pela Polícia Federal, nem pela Corregedoria, nem 
pela Procuradoria, nem pelos Tribunais, somos nós, 
o comando do PT, a convenção do PT que temos de 
recriar o PT”. E se propôs a isso. Infelizmente foi rápi-
da a sua passagem pela presidência. Logo terminou 
o mandato e ele não foi reconduzido. A maioria do PT 
não concordou com isso. E está se vendo hoje que 
realmente a maioria não concorda com isso. Tivesse 
o Tarso permanecido na presidência e tivesse ele le-
vado adiante o seu propósito a história seria outra, e 
o PT seria outro partido. 

Mas no Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, neste momento, o Governador tem todas as con-
dições de fazer isso. Não esperem que a oposição, um 
parlamentar ou seja lá quem for entre na frente; faça 
S. Exª isso! E S. Exª, que é da intimidade da Presiden-
ta da República, podia também telefonar e conversar 
com Sua Excelência e trocar ideias sobre essa maté-
ria, discutir com a Presidente e ver as dúvidas que a 
Presidente tem e talvez esclarecê-las. 

Falo isso com o maior respeito. Sempre tive um 
relacionamento cordial, afável e respeitoso com Tar-
so Genro, ainda que militando em campos diferentes. 
Mas, na longa caminhada da luta pela vitória da de-
mocracia, estivemos juntos, com as mesmas ideias e 
com as mesmas fronteiras.

Por isso, Governador, a Senadora Ana Amélia, o 
Senador Paim e eu fizemos essa solicitação a V. Exª 
pelo respeito que temos a V. Exª, porque sabemos que 
a V. Exª se pode fazer isso e esperar a sua compre-
ensão. Fora outro o presidente, fora outro o seu estilo, 
não faríamos isso. Se o fizemos foi pelo respeito que 
temos por V. Exª e porque achamos que o Rio Grande 
do Sul pode dar um grande exemplo. Assim como sa-
bemos que hoje os Ministros Jorge Hage, José Edu-
ardo Cardozo, que foi seu secretário-geral no tempo 
em que V. Exª foi presidente e que pensava como V. 
Exª lá no comando do PT... Aliás, indicação sua. Não 
sei se ele era secretário-geral; mas sei que, para ser 
secretário-geral, ele foi indicação sua na oportunidade, 
num entendimento que foi feito quando o senhor deixou 
a presidência – Jorge Hage, José Eduardo Cardo\o e 
Gleisi Hoffmann. Alicia eles, Governador.
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Introduza no Rio Grande do Sul. Com a intimida-
de que V. Exª tem, telefone para a Presidente. Hoje eu 
sinto a dificuldade. Não sei por que, mas era tão bom 
quando eu podia pegar o telefone a qualquer momen-
to e falar com o Lula Presidente, ou com o Fernando 
Henrique Presidente, ou com o Sarney Presidente, ou 
com o Itamar Presidente. Hoje eu não tenho isso. Não 
tenho nem coragem de pegar o telefone, porque não 
sei qual será ou não será a reação. Mas não é esse o 
caso; isso é o que pouco importa. O que importa é o 
assunto e o conteúdo do assunto.

Vejo agora entrar aqui o Presidente do meu Par-
tido, o PMDB.

(O Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Vou 
encerrar, Sr. Presidente.

Falei hoje à Bahia exatamente o caso do Presi-
dente do meu Partido. Já mandou circular a todos os 
presidentes de diretórios municipais: cuidado com as 
convenções municipais; vejam que tem uma nova le-
gislação e façam o máximo para atendê-la. Na hora de 
escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, 
vejam aqueles que não têm problema de ficha limpa, 
porque, se tiverem, essas pessoas vão ter problema na 
Justiça, vão ter problemas de manchete. Elas vão ser 
prejudicadas e o Partido também. Então, repare como 
a lei já está fazendo efeito. Muita gente já nem vai ser 
candidato, o que é bom para ele e para todo mundo.

A seleção vai começar nos partidos políticos, a 
exemplo do PMDB.

Presidente, faça alguma coisa, mas, cá entre 
nós, ficar nesse seu silêncio não me parece a melhor 
solução.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o 
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Ana Amélia.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a 
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo o Sr. Waldemir Moka, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Pedro Simon, 
passo a palavra ao orador inscrito, Senador Francisco 
Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Moka, é uma honra muito grande para 
mim ocupar esta tribuna numa sessão presidida por 
V. Exª, ilustre Senador do nosso Mato Grosso do Sul, 
por quem tenho o maior respeito e a maior admiração.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 17 
do mês corrente, celebrou-se o centenário do nasci-
mento do ex-Senador e empresário João Pedro Gou-
vêa Vieira. Nascido em Petrópolis, foi ele uma grande 
liderança empresarial e política no Estado do Rio de 
Janeiro e no Brasil. Tivesse eu de definir João Pedro 
Gouvêa Vieira, diria ter sido ele um grande empresário, 
dotado de enorme espírito público.

Advogado de formação, com grande credibilida-
de nacional e internacional, atendeu, como advogado, 
grande número de empresas que vieram investir no 
Brasil, negociando também a aquisição de empresas 
estrangeiras por empresas de capital predominante-
mente nacional. Autor de várias teses sobre Direito 
Civil, Comercial e Fiscal, escreveu As Sociedades 
Multinacionais, resumo da legislação brasileira rela-
tiva à atividade das empresas.

Com ligações profundas com o Presidente Ge-
túlio Vargas, João Pedro participou da criação do en-
tão Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE), redigindo o arcabouço jurídico dessa institui-
ção, tendo sido nomeado por Getúlio Vargas membro 
de seu conselho de administração. Foi dele a ideia 
de destinar, de forma compulsória, 25% das reservas 
técnicas das seguradoras para o BNDE.

Com sua vocação de homem público, participou 
ativamente da vida política do País. Em 1950, João 
Pedro esteve ao lado de Getúlio Vargas quando este 
decidiu candidatar-se à Presidência da República. 
Filiou-se ao PTB em 1960 e elegeu-se suplente de 
Senador pelo antigo Estado do Rio de Janeiro, tendo 
assumido, por várias vezes, a cadeira de Senador da 
República.

Foi nomeado pelo Presidente João Goulart mem-
bro da Comissão de Nacionalização das Empresas de 
Serviços Públicos (Conesp), tendo sido relator do seu 
mais importante trabalho, qual seja, a avaliação dos ati-
vos das empresas elétricas do grupo americano Amforp.

Muitos anos depois, teve ele desempenho impor-
tante na campanha de Tancredo Neves para a Presidên-
cia da República. Numa época em que poucos empre-
sários assumiram publicamente apoio à candidatura de 
Tancredo Neves, João Pedro assinou diversos artigos 
no Jornal do Brasil, conclamando o empresariado a 
participar da campanha do então Governador de Mi-
nas à Presidência da República.

Depois de eleito, Tancredo Neves o indicou mem-
bro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais. 
Convocada pelo Presidente José Sarney, ela se tornou 
conhecida por Comissão Afonso Arinos.

João Pedro continua presente não somente no 
mundo jurídico, mas também na vida empresarial e 
política do País. Seu escritório de advocacia, hoje di-
rigido por seus filhos José Francisco Gouvêa Vieira e 
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Antônio Alberto Gouvêa Vieira, mantém alta credibili-
dade no campo nacional e internacional.

Seu filho João Pedro Gouvêa Vieira Filho coman-
dou durante vários anos a Companhia de Petróleo Ipi-
ranga. Jorge Hilário foi Presidente da CVM, Secretário 
de Finanças do Estado do Rio de Janeiro, Presidente 
do Banerj e Presidente do IRB e, hoje, preside, com 
grande competência, a Confederação Nacional das Em-
presas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 
Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG). Eduardo 
Eugênio é Presidente da Federação de Indústrias do 
Estado do Rio Janeiro (FIRJAN) e do Centro Industrial 
do Rio de Janeiro (CIRJ) e Presidente regional do Sesc 
e do Senac. Desenvolve grande liderança política no 
Estado do Rio de Janeiro, tendo sempre mantido um 
relacionamento muito estreito com a Presidência da 
República, com o Governo do Estado do Rio e com os 
prefeitos do Estado, a quem presta importantes servi-
ços de assistência técnica. Teve papel importante na 
luta desenvolvida pela sociedade do Rio de Janeiro na 
defesa dos royalties do petróleo.

Como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro, 
eu não poderia deixar de homenagear, na celebração 
do centenário de seu nascimento, o ex-Senador João 
Pedro Gouvêa Vieira, exemplo de trabalho, de dignida-
de, de competência, de liderança e de espírito público, 
que muito honrou o Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Francisco Dor-
nelles.

Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente Moka, Srªs e Srs. Senadores, falei hoje na 
Comissão de Direitos Humanos sobre a decisão do 
TST, que me deixou e, calculo eu, muitos brasileiros 
indignados. Faço aqui o mesmo discurso que fiz na 
Comissão hoje, pela manhã.

A questão do sigilo de dados de cada cidadão, 
podem ter certeza, para mim, é sagrada. A decisão 
tomada pelo TST não é pacífica no mundo jurídico. 
Mas também adianto que é evidente que o sigilo tem 
por objetivo proteger uma parte, de forma que seus 
dados e suas informações não sejam transmitidos a 
outras pessoas sem o seu consentimento, de modo 
a não lhe gerar nenhum tipo de constrangimento. Sei 
também, por outro lado, que, muitas vezes, em prol de 
um bem maior, ou seja, em favor do coletivo, esse di-
reito individual é relativizado e ocorre o que se chama 
de quebra de sigilo. Mas lembramos que, por quebra 
de sigilo, Senador já perdeu o mandato; lembramos 
que, por quebra de sigilo, Ministros foram demitidos. 

Enfim, segundo entendimento consolidado no Su-
premo Tribunal Federal, não existem direitos absolutos. 
Eles podem ser relativizados em condições especiais 
– e somente em condições especiais. 

Digo isso porque vou adentrar, na tribuna do Se-
nado, um tema que, no meu entendimento, é grave. Por 
decisão, infelizmente, do TST, o empresário poderá, a 
qualquer momento, apresentando uma lista de inadim-
plentes ou de maus pagadores da Serasa ou mesmo 
do IPC, do instituto de proteção daqueles que colo-
cam seus produtos à venda, demitir ou não contratar 
trabalhadores. Ora, essa decisão da Segunda Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho acabou, no meu en-
tendimento, ferindo o direito do cidadão. 

Ora, o meu nome já foi para o Serasa, quando 
eu era assalariado numa empresa. Eu já tive o meu 
nome no chamado Instituto de Proteção ao Crédito, mas 
nem por isso eu perdi o direito de buscar um emprego. 

Quando eu estava no movimento sindical, Se-
nador Moka, nós perseguíamos as chamadas listas 
sujas. Quando buscávamos saber o motivo da demis-
são de um trabalhador, descobríamos que circulava às 
escondidas entre as empresas esse tipo de lista, que 
causava a demissão ou a não admissão. 

Surpreendeu-me essa decisão tomada pelo tri-
bunal. 

O Ministro Renato Lacerda Paiva, Relator da ação 
civil pública intentada pelo Ministério Público do Traba-
lho da 20ª Região, Sergipe, diz o seguinte: 

“Se a Administração Pública, em pratica-
mente todos os processos seletivos que realiza, 
exige dos candidatos, além do conhecimento 
técnico de cada área, inúmeros comprovan-
tes de boa conduta e reputação, não há como 
vedar ao empregador o acesso a cadastros 
públicos como mais um mecanismo de sele-
cionar candidatos às suas vagas de emprego”. 

Se o camarada ficou desempregado, atrasou 
uma prestação numa loja, não tem mais direito de 
trabalhar. O camarada ficou desempregado, atrasou 
a prestação no banco, não tem direito de trabalhar. 
Isso é tão desproporcional, tão absurdo! Como vou 
pagar minhas contas se estou desempregado e se a 
empresa não me aceita? E o faz não porque eu não 
tenha capacidade técnica, mas porque estou com o 
meu nome, como é o caso aqui citado, na chamada 
Serasa. Isso é da maior gravidade.

Vou contar um fato em relação ao qual a Casa já 
se posicionou. Um Deputado apresentou um projeto 
porque, no sistema bancário, se o funcionário estives-
se inadimplente – isso estava consagrado, inclusive, 
na CLT há anos –, ele poderia ser demitido a qualquer 
momento ou não ser admitido. O Deputado de Brasí-
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lia apresentou a matéria, e eu fui Relator aqui, no Se-
nado. Aprovamos nas duas Casas, Lula sancionou, e 
nós sacamos fora esse artigo da CLT, que dava esse 
“direito” aos banqueiros. Agora, para minha surpresa, 
esse fato vem ao conhecimento de todos. Quando o 
cidadão mais precisa do emprego não lhe é garanti-
do o direito ao trabalho porque ele está no Serviço de 
Proteção ao Crédito de uma forma ou de outra.

Pobre para mim são os que mais pagam bem as 
suas contas. Às vezes, quando não paga, já aconte-
ceu comigo, é porque está desempregado. Eu fiquei 
dois meses desempregado. E entre o remédio do fi-
lho, entre o pão e o leite ou o aluguel da casa, que eu 
pagava, o que eu iria pagar? Eu ia pagar o aluguel, o 
pão, o leite e o remédio e deixava a prestação atrasar 
e a renegociava. E renegociei sempre, mas não deixei 
de ir para o serviço chamado de Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC).

Por isso que fiquei abismado com a decisão do 
tribunal. Eu quero dizer, com todo o respeito que te-
nho pelo TST, e muitas vezes vim à tribuna elogiar, 
que discordo radicalmente dos Ministros, que, por 
unanimidade, decidiram que os cadastros de pesqui-
sa analisados pelas redes de loja, de banco, são de 
acesso irrestrito e que a conduta não viola a intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Os 
cadastros de restrição ao crédito servem exatamente 
para isso, para restringir, para deixar o cidadão numa 
situação constrangedora. 

E essa lista circulava às escondidas. Agora, por 
decisão do TST, a lista vai circular oficialmente. A em-
presa poderá, daqui a pouco, colocá-la na porta da 
fábrica, dizendo: “Esses daqui estão no SPC e aqui 
não têm direito ao trabalho”.

Sabendo disso há muitos anos, apresentei dois 
projetos aqui no Congresso. Um, o Senado aprovou, 
está na Câmara; o outro estava na Câmara e vem ago-
ra para o Senado com a mesma visão. 

Eu considero crime hediondo esse tipo de discri-
minação. Estabeleço que o crime hediondo é inafian-
çável e que não prescreve, como ocorre com a ques-
tão do racismo, seja por ser negro, por ser branco, por 
etnia, por raça, por origem, por procedência, por sexo. 
E, agora, o TST toma essa posição.

Digo mais, Sr. Presidente, o próprio art. 42 do 
Código de Defesa do Consumidor preconiza que o 
consumidor inadimplente – está escrito lá – não será 
exposto ao ridículo, como é o caso; não será submeti-
do a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. A 
ameaça aqui é a do emprego. A utilização dos cadastros 
de restrição ao crédito, como critério de contratação de 
empregados, viola, sim, a dignidade humana e é uma 
questão de direitos humanos. A inscrição de nomes 
de pessoas inadimplentes em suas obrigações em ca-

dastro de inadimplentes deve limitar-se tão-somente 
aos objetivos pelos quais são criados, sob pena de se 
tornarem algozes do cidadão.

Em 2003, como eu dizia antes, apresentei o Pro-
jeto 2002, coibindo essa prática discriminatória na con-
tratação de trabalhadores – isso em 2003. O PL nº 262 
proíbe o uso de método de recrutamento de pessoal 
que possa ferir a honra e a dignidade do trabalhador.

Em 2009, apresentei o Projeto nº 465, aprovado 
no Senado em 2010, que, atualmente, está na Câ-
mara dos Deputados. O que diz o projeto? O projeto 
proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e 
limitativa para efeito de acesso à relação de emprego 
ou sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, 
cor, estado civil, consulta – está escrito lá; o Senado 
já aprovou – a cadastro de inadimplentes, situação 
familiar ou idade. 

Enfim, Sr. Presidente, lamento profundamente 
que o TST, palco de inúmeras e louváveis decisões, 
que tutelava importante direito dos trabalhadores, te-
nha, dessa feita, andado na contramão da história e da 
democracia do nosso País, ao adotar o entendimento 
de que a consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito 
no processo de contratação de empregado não é fator 
de discriminação. É, sim, fator de discriminação; é, sim, 
critério de seleção de pessoal e, no meu entendimento, 
um grande e lamentável equívoco.

Espero que a Câmara dos Deputados aprove 
rapidamente os projetos que estão lá naquela Casa 
para votação, a fim de resolvermos, de forma defini-
tiva, esse gesto, no meu entendimento, totalmente 
equivocado do TST.

Eu vou além, se o Congresso não aprovar – já 
falei com as Centrais, com as Confederações –, nós 
vamos ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão 
do Tribunal Superior do Trabalho, que fere frontalmente, 
inclusive, a Constituição.

Mas, raciocinem comigo rapidamente os senho-
res: alguém está no SPC porque gosta? Alguém gosta 
de ficar inadimplente no banco? Claro que não! Isso 
pode acontecer, como aconteceu comigo. 

Sempre digo que, quando venho à tribuna do 
Senado ou faço um projeto, ponho-me do lado de lá 
do balcão, de quem está nas ruas, nas fábricas, quem 
está comprando fiado no armazém, quem está pedin-
do crédito ou quem está de sandália, de chinelo ou de 
tamanco, como no meu tempo, pedindo emprego. E o 
camarada chega e me diz: “Você não vai ser emprega-
do, embora seja um bom técnico, porque você atrasou 
o pagamento do armazém, porque não pagou o pão, 
ou não pagou isso ou aquilo, ou a roupa que comprou. 
Não pode trabalhar”. É inaceitável! 

Fica aqui toda a minha indignação contra essa 
posição do TST. Venho a essa tribuna inúmeras vezes 
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defender o TST. Sinceramente, não deu para entender 
essa decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que 
sabe que o mundo real, lá na rua, é diferente, e tirar o 
direito de um pai de família de ter acesso ao emprego 
porque atrasou uma prestação numa loja não dá, não 
dá para aceitar. 

Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-

dor Paulo Paim, como é frequente, V. Exª sempre está 
sintonizadíssimo com as questões mais relevantes da 
população, especialmente essa, que precisa do apoio 
da nossa ação parlamentar. E a sua atenção redobra-
da aos trabalhadores na questão social é reconhecida 
por todo o País e pelo nosso Estado especialmente. 
Tenho a honra de ser sua colega junto com o Senador 
Pedro Simon. E queria cumprimentá-lo também pela 
iniciativa, na manhã de hoje, na Comissão de Direitos 
Humanos, do debate que foi estabelecido – lamentei 
não poder ter ficado até o final – sobre a questão do 
fator previdenciário e dos reajustes dos aposentados 
e pensionistas. No mesmo sentido, a injustiça social 
que se pratica com essa decisão comentada por V. 
Exª, agora, do TST, também se pratica em relação 
ao reajuste aos aposentados. O fator previdenciário e 
ruim? É, mas é muito pior a defasagem que é aplicada 
com diferentes percentuais de reajuste para o salário 
mínimo, que deve ser, neste ano, de 14%, enquanto 
os aposentados recebem apenas 6%. Ai está uma si-
tuação complicada, que, ao longo do tempo, gera a 
perda do poder aquisitivo, porque o fator incide uma 
vez, mas o reajuste incide a cada ano, e aí a perda 
do poder aquisitivo do aposentado é permanente. Por 
fim, Senador Paim, aproveito este aparte rapidamente 
para dizer que estamos aguardando V. Exª para a as-
sinatura da carta. O Senador Pedro Simon, há pouco, 
usou a mesma tribuna que V. Exª agora ocupa para 
apresentar a correspondência de que estamos enca-
minhando, hoje, ao Governador Tarso Genro assunto 
referente ao preenchimento de cargos comissiona-
dos de ficha limpa. A correspondência ao Governa-
dor diz “que aproveitamos o momento histórico do 
julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, 
declarando a constitucionalidade da Lei Ficha Limpa, 
e gostaríamos, V. Exª, o Senador Simon e eu, para a 
adoção, pelo Poder Executivo estadual, dos mesmos 
critérios, quando do preenchimento dos cargos comis-
sionados, atendendo à aspiração da população, que 
quer compromisso com a responsabilidade e a ética 
no setor público. A Lei Ficha Limpa foi aprovada pelo 
Congresso Nacional a partir de uma iniciativa popular 
e do apelo da sociedade pela moralidade na política. 
A iniciativa envolveu a mobilização de importantes 
entidades, como a CNBB, a OAB e a AMB. Essa im-
portante norma é hoje uma realidade e já valerá para 

as eleições municipais deste ano. Alguns Municípios 
gaúchos, como Erechim, tomaram a iniciativa de criar 
lei específica, antecipando-se até mesmo ao histórico 
julgamento do STF. Temos a convicção da boa acolhida 
pelo ilustre Governador Tarso Genro dessa proposição, 
apoiada pelos representantes do Rio Grande do Sul 
no Senado Federal”. Muito obrigada, Senador Paulo 
Paim. Aguardamos a sua assinatura nesta mensagem 
ao Governador.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Em cinco 
minutos estarei aí, com muita satisfação, para assinar 
esse documento.

Senadora Ana Amélia, nós, de fato, iniciamos hoje, 
pela manhã, uma jornada de luta, que faremos todas 
as semanas, para acabar com o fator previdenciário. 
Trata-se de um projeto nosso, que aprovamos aqui e 
que está na Câmara. E também lutaremos pelo reajus-
te dos aposentados. As duas questões estão ligadas.

Veja bem, com o fator previdenciário, uma mulher 
que ganhava R$2 mil passa a ganhar R$1 mil no ato 
da aposentadoria. É um assalto! E, depois, quando 
vem o reajuste de 10% para o mínimo, ela ganha 5% 
ou 3%. Ela vai perdendo todos os anos. Arranca-se 
metade do seu salário. 

Eu disse pela manhã e vou repetir: nós, do Legis-
lativo, aposentamo-nos com salário integral. Nós, do 
Executivo – estou falando dos Poderes –, aposenta-
mo-nos com salário integral, sem fator, e o Judiciário 
também se aposenta com salário integral, sem fator, 
em torno de R$27 mil. E para quem o teto máximo 
é de R$3.900, como foi dito hoje, pela manhã, não 
passa de R$3.400; com o fator, baixa para R$2 mil. A 
pessoa ainda pega esse maldito fator, que confisca a 
metade do salário.

Por isso, essa jornada de luta que lançamos 
hoje, pela manhã, e que amanhã será em São Paulo, 
tem dois objetivos: garantir o reajuste integral para os 
aposentados que ganham mais que o mínimo e acabar 
com o fator. Esse foi o eixo do debate. Teremos outra 
audiência amanhã, pela manhã, que vai caminhar na 
mesma linha e será na Subcomissão de Trabalho e 
Previdência. 

O movimento sindical também soltará uma nota 
amanhã sobre essa decisão do TST, que, repito, para 
mim foi absurda. No momento em que o cidadão mais 
precisa, eles legalizam, eu diria, aquilo que eles enten-
dem, na visão deles, ser a ficha suja. Deles. 

Vamos pegar aqui o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário. Pergunto: alguém que atrasou uma presta-
ção não tem direito mais a entrar numa loja? Digamos 
que se trate de um Senador da República. Atrasei uma 
prestação numa loja, não tenho mais o direito de con-
correr ao Senado? Claro que tenho, claro que tenho! 
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E por que um trabalhador que atrasou uma prestação 
numa loja não tem o direito a ter um emprego? 

É esse o debate que fica. São essas injustiças 
que fazem com que eu até gagueje na tribuna, porque 
a indignação é enorme. É enorme! São absurdos que 
vêm daqui, vêm dali, e agora vêm do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

Eu acho que quem está me ouvindo neste mo-
mento não está nem acreditando que o cidadão que 
atrasou uma prestação numa loja não pode trabalhar 
mais. Está proibido no Brasil. Em outras palavras, é isso. 

Essa lista chamada malandra, eles já usavam, 
mas a usavam às escondidas. Nós estávamos perse-
guindo a lista. Agora, o tribunal resolve legalizar: não, 
pode usar a lista sim; emprega quem quiser, como 
quiser e demite quem quiser. Se o cara se atrasar, não 
comprar o remédio na farmácia ou comprar o pão na 
padaria... É brincadeira!.

Sinceramente, sempre defendi o TST ao longo 
da minha vida. Inclusive, quando não podia mais dis-
sídio coletivo, a não ser que as duas partes concor-
dassem e chegassem ao TST, eu fui contra. Eu dizia: 
“Não. Basta que uma parte se sinta prejudicada para 
avocar o TST”. E alguns me diziam: “Estás enganado 
com o TST”. 

Eu espero que essa decisão seja de uma forma 
ou de outra revogada, ou pelo Congresso, ou pelo 
próprio TST, que pode, sim, revogar, ou mesmo o Su-
premo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, eu tinha um outro pronunciamento. 
É claro que o meu tempo terminou. Nós vamos ficar no 
limite estabelecido. Farei isso no momento adequado, 
porque não tem como eu não comentar a emoção e 
a festa que foi o desfile do carnaval na capital, que se 
pautou na nossa história. Quando eu digo na nossa, 
não é na minha, é na história dos trabalhadores, dos 
aposentados, dos deficientes, dos idosos, na disputa 
de Porto Alegre. Essa história bonita, que é a história 
do nosso povo, perdeu por um décimo e não ficou em 
primeiro lugar. Assim mesmo, cumprimento aqui a Tin-
ga, a escola de samba da Restinga, porque um jurado 
que deu 9, tirou 0,10 numa tacada. É claro que, com 
isso, prejudicou a escola. 

Mas o show é livre, o leite derramado está der-
ramado, e o importante é que foi um belo carnaval. 
Eu comentarei isso no momento adequado, elogian-
do inclusive a escola que ficou em primeiro lugar, a 
Tinga, que conta, na verdade, também a história da 
minha cidade, conta a história de Caxias do Sul e da 
Festa da Uva. Mas fica a emoção da avenida, aquele 
momento bonito. Quero dizer que convidei o Senador 
Pedro Simon e a Senadora Ana Amélia para estarem 
comigo no palanque, mas infelizmente não puderam 

estar. Porém, fizeram a saudação tanto da tribuna como 
no contato comigo.

Aquela emoção ninguém nos tira. Aquelas arqui-
bancadas lotadas, milhares de pessoas batendo pal-
mas! Passou o carro do Congresso, e um dos carros 
representava o Senado da República, que contava a 
história de um menino negro, imitando a minha cami-
nhada. A história passa pelo sindicato, passa pela ida 
à África do Sul, para pedir a libertação do Mandela, e, 
no fim, fala dos livros que escrevi. Eram seis carros.

Voltarei a falar sobre isso num outro momento. 
Encerro a minha fala, agradecendo a tolerância, 

Presidente Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Paulo Paim, 
como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador 
Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs. 
Senadores, antes de iniciar meu pronunciamento, eu 
gostaria de fazer um pedido.

Hoje, pela manhã, realizamos uma sessão espe-
cial em homenagem aos 107 anos de Fundação do Ro-
tary Internacional e aos mais de 90 anos de fundação 
no Brasil. Foi uma sessão muito bonita, inicialmente 
presidida por V. Exª; depois, assumi a presidência dos 
trabalhos. Pudemos mostrar um pouco do que o Rotary 
Internacional faz no Brasil e no mundo.

Por força do Regimento, como as Comissões têm 
precedência, essa sessão não pôde ser transmitida ao 
vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado, porque, no 
mesmo horário, acontecia a reunião da Comissão de 
Direitos Humanos.

Então, eu solicitaria a V. Exª que reforçasse o 
pedido à equipe de Comunicação do Senado Fede-
ral, para que pudesse transmitir algumas vezes essa 
sessão durante a semana.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Valdir Raupp, primeiramente, 
quero cumprimentar V. Exª pelo requerimento e pela 
belíssima sessão solene, que, realmente, é um ato de 
justiça, pois são 107 anos dessa instituição que muito 
já contribuiu com o País. Cito apenas uma contribui-
ção, que é a campanha de erradicação da poliomielite, 
o que é uma colaboração valorosa. A Presidência vai 
pedir à TV Senado que faça a reprise, até porque foi 
uma das sessões solenes mais belas de que já parti-
cipei. Parabéns a V. Exª!

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Gover-
no Dilma Rousseff lançou, em junho de 2011, o Plano 
Estratégico de Fronteiras, com o objetivo de ampliar a 
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segurança na imensa faixa de fronteira nacional, com 
seus 2,4 milhões de quilômetros quadrados e com 10 
milhões de habitantes.

O Plano Estratégico de Fronteiras, tão prioritá-
rio para o Brasil, ficou a encargo do Vice-Presidente 
da República, Michel Temer, e prevê um conjunto de 
medidas concretas para o reforço do controle sobre 
as porosas fronteiras brasileiras, como o adicional de 
salário de 20% a 40% para policiais que queiram atuar 
na fronteira, variável de acordo com o grau de dificul-
dades do local para que forem designados; o aumento 
em 100% do efetivo policial que atua na faixa de fron-
teira; a entrada em operação de 14 Veículos Aéreos 
Não Tripuláveis (Vants) até o ano de 2014, dos quais 
um já se encontra em uso; a ampliação de 21 para 
49 postos de policiamento de fronteira até o ano de 
2013, além da melhoria das instalações dos postos já 
existentes; a abertura de novos concursos para cargos 
nas forças federais.

Sr. Presidente, V. Exª aqui representa um Estado 
de fronteira, o Mato Grosso do Sul. Assim também é 
o meu Estado, Rondônia, e ainda há no meio o Es-
tado de Mato Grosso. Somente nesses três Estados, 
há milhares de quilômetros de fronteiras; só no meu 
Estado, há 1,3 mil quilômetros de fronteira com a Bo-
lívia. Então, é preciso uma segurança firme e atuante, 
com mais postos de serviço, com mais policiais, com 
mais equipamentos.

As drogas estão aí. Agora, vem aí a Copa do 
Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, e os trafican-
tes, com certeza, vão intensificar seus trabalhos, para 
fazer com que as drogas cheguem ao Brasil, e elas 
já entram aqui em grande quantidade. Não podemos 
permitir que uma nação como o Brasil, que, hoje, é a 
sexta economia do mundo e que caminha para, em 
2016, ser a quinta economia do mundo, conviva com 
países fornecedores de drogas. Digo isso com todo o 
respeito aos países vizinhos, como a Bolívia, o Peru, a 
Colômbia e outros, que produzem quase abertamente 
drogas. Então, o Brasil precisa jogar mais duro, mais 
pesado, com esses parceiros de fronteira que já citei. 
É inadmissível que continue entrando essa enxurrada 
de drogas no Brasil diariamente, mensalmente, anual-
mente. Acho que está na hora de dar um basta nessa 
questão do narcotráfico em nossas fronteiras.

No artigo conjunto “Segurança nas Fronteiras”, 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, no dia 20 
de dezembro de 2011, o Vice-Presidente da República, 
Sr. Michel Temer; o Ministro da Justiça, Sr. José Edu-
ardo Cardozo; o Ministro da Defesa, Sr. Celso Amorim; 
e o Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
Sr. Moreira Franco, enaltecem as virtudes, o papel e 
os bons resultados do Plano Estratégico de Fronteiras, 
tendo as autoridades atestado:

“A realidade de nossas fronteiras mudou. 
O Estado brasileiro está cada vez mais próximo 
de seus cidadãos. E esse é um caminho sem 
volta, como bem acentuou a Presidente Dilma 
Rousseff no lançamento do Plano Estratégico 
de Fronteiras, em junho. O Brasil, que nasceu 
no litoral de Porto Seguro, ocupou o centro do 
País após a construção de Brasília. Agora, fin-
cará definitivamente a Bandeira Nacional nos 
limites mais distantes de nossas fronteiras.”

Srªs e Srs. Senadores, a despeito das excelentes 
intenções do Governo Federal, manifestadas quando do 
anúncio do Plano Estratégico de Fronteiras, as dificul-
dades no repasse de recursos para a sua concretização 
ameaçam a sua própria exequibilidade, em detrimento 
da segurança da sociedade e do Estado brasileiros.

Por isso, o jornal O Estado de S.Paulo tem reite-
rado a necessidade de se garantir ao Plano a dotação 
orçamentária que lhe cabe em 2012. No artigo “Uma 
nação indefesa”, o periódico denuncia: “Apesar de sua 
concepção inovadora, o Plano Estratégico de Frontei-
ras parece ser mais um daqueles que, à míngua de 
recursos, ficam na gaveta”.

Srªs e Srs. Senadores, no momento em que cum-
primentamos o Governo Federal pelo início das opera-
ções do Plano Estratégico de Fronteiras, gostaríamos 
de manifestar nosso apoio para que o Plano receba, 
integralmente, a dotação orçamentária que lhe cabe 
no ano corrente. Necessitamos reforçar a segurança 
em nossas divisas com os demais países da América 
do Sul e, somente com boa estratégia e com suporte 
financeiro, poderemos atingir a meta de combater, efi-
cazmente, a criminalidade internacional.

Eram essas, Sr. Presidente, as nossas palavras.
Peço, mais uma vez, encarecidamente, ao Go-

verno Federal que reforce nossas fronteiras. Com isso, 
Senador Anibal, vai ajudar o nosso vizinho Estado do 
Acre, que é um Estado de fronteira também e que se 
encontra hoje numa situação muito difícil, muito crítica. 
Lá praticamente um terço da população está desabri-
gada por causa das enchentes. Então, é hora de o Go-
verno Federal concentrar seus esforços para ajudar o 
Estado do Acre, que, repito, é um Estado de fronteira 
que enfrenta várias dificuldades e que, agora, enfrenta 
mais essa dificuldade provocada pelas enchentes. E que 
se reforcem, sobretudo, nossas fronteiras no combate 
ao narcotráfico, à entrada de drogas no nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/

PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Valdir Rau-
pp, o Presidente quer falar da solidariedade. 

Mato Grosso do Sul, Senador Valdir Raupp, não é 
diferente. Inclusive, o editorial de um importante jornal 
do meu Estado, O Estado, usa a palavra “penúria” a 
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que estão relegadas delegacias importantes da Polí-
cia Federal, como a de Ponta Porã, na fronteira com 
Pedro Juan Caballero. Lembro que o Mato Grosso do 
Sul tem uma extensa fronteira, tanto com o Paraguai 
quanto com a Bolívia, e é sabido que é uma porta de 
entrada de drogas que vêm não sei se desses países, 
mas, pelo menos, que passam por lá, passam. 

Então, quero me solidarizar com V. Exª e dizer 
que esse assunto talvez devêssemos realmente levar 
à comissão agora recentemente instaurada pela Co-
missão de Segurança, cujo Presidente é o Senador 
Pedro Taques, e fazer disso uma bandeira, para que 
aportem recursos, porque isso é fundamental. “E o 
plano de segurança?”, mas tem que haver recursos, 
sobretudo para a Polícia Federal, para que eles pos-
sam realmente desempenhar essa função de repres-
são ao narcotráfico. 

Parabenizo V. Exª pelo importante pronuncia-
mento.

Com a palavra, o Senador inscrito Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, colegas da Taquigrafia e 
equipe que acompanham aqui a sessão pela parte da 
comunicação, eu volto à tribuna, na sessão de hoje, 
para trazer informações atualizadas sobre a maior e 
mais devastadora alagação ocorrida no rio Acre, cau-
sando grandes prejuízos e transtornos irreparáveis para 
as populações ribeirinhas urbanas e rurais dos Muni-
cípios de Assis Brasil, Brasileia, Xapuri e Rio Branco, 
que são atingidos pelo rio Acre.

No rio Purus, temos, também, os Municípios de 
Manoel Urbano e Santa Rosa, que foram atingidos. No 
Município de Santa Rosa, tivemos a destruição com-
pleta das plantações de sete aldeias indígenas, e, no 
rio Iaco, a alagação desabrigou mais de mil pessoas 
em Sena Madureira. Também já temos notícia de que 
há famílias desabrigadas no rio Juruá, no outro extre-
mo do Estado do Acre.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que, no caso do 
rio Acre, a situação é mais grave porque o vale do 
Acre concentra a maior população do Estado. Está 
ali a população da Capital e de todo o vale do Acre, 
Municípios de Assis Brasil, Brasilleia, Epitaciolândia, 
Xapuri e Rio Branco, todos diretamente atingidos pelo 
rio Acre, assim como vai ser o Município de Boca do 
Acre, no Estado do Amazonas, que, tão logo as águas 
entrem em vazão, vão certamente causar transtornos 
também no Estado do Amazonas.

Vale ressaltar que, devido à rápida enchente e 
também à abrupta vazante ocorrida no rio Acre, em 
Brasileia, essa alagação deixou um rastro de destrui-
ção tão impactante que serão necessários vários anos 

para repor o que a fúria das águas levou em poucos 
dias. Graças a Deus e à ação diligente do Governador 
Tião Viana, da Prefeita Leila Galvão e das equipes do 
Exército, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil 
Nacional, graças a Deus e a essa mobilização toda 
da sociedade não aconteceram mortes, mas os danos 
materiais causados são incontáveis.

O Senador Jorge Viana não está aqui presente 
justamente porque está lá levando o seu apoio a cada 
um dos Municípios atingidos. S. Exª esteve conosco 
durante todas as atividades, inclusive na sexta-feira, 
quando recebemos em Rio Branco a presença de dois 
Ministros de Estado, o Ministro da Integração Nacional 
Fernando Bezerra e também o Ministro das Cidades, 
que estiveram lá justamente para levar a solidariedade 
do Governo Federal, da Presidenta Dilma e de todos 
os Ministérios no sentido de contribuir para diminuir o 
sofrimento daquelas famílias atingidas pelas águas.

Eu e o Senador Jorge Viana estivemos com a 
Prefeita Leila Galvão visitando o setor comercial da 
cidade de Brasileia, que foi praticamente destruído. A 
Prefeita Leila Galvão explicou que, devido a rapidez com 
que as águas invadiram a cidade, não deu para retirar 
quase nada dos móveis, equipamentos nem mesmo 
alguns veículos de comerciantes, cidadãos comuns e 
também das repartições públicas, tanto do Governo 
do Estado quanto da Prefeitura. Brasileia ficou vários 
dias sem energia elétrica, sem sinal de telefone e sem 
condições até para um pedido de socorro para as au-
toridades do Governo do Estado na capital.

O Banco do Brasil ficou fora do ar. Dessa forma, 
as pessoas não podiam nem sacar ou passar cartão, 
sem luz. Os transtornos foram absolutamente impac-
tantes na vida das pessoas. Para ter acesso ao tele-
fone, a Prefeita Leila Galvão e sua equipe tiveram que 
recorrer à cidade boliviana de Cobija, no Departamento 
de Pando, de onde puderam relatar parte da tragédia 
para as autoridades do Estado. Os transtornos indivi-
duais causados e os prejuízos materiais ocorridos fo-
ram tantos que a população de Brasileia ficou atônita. 

A própria Prefeita, diante de tamanho impacto, 
ficou várias noites sem dormir coordenando as ações 
de apoio às vítimas que eram atingidas em espaços pú-
blicos. Essas pessoas, na medida em que eram levadas 
para espaços públicos, de abrigos, também tiveram, 
em alguns momentos, que serem realocadas, porque 
até os próprios abrigos foram atingidos pelas águas. 

A Prefeita Leila solicitou e o Governador Tião 
Viana reconheceu o estado de calamidade pública 
para o Município de Brasileia, que não terá a menor 
capacidade de se recompor se não contar com o apoio 
incondicional do Governo do Estado, principalmente 
do Governo Federal. 
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Por isso é fundamental que a Comissão Nacional 
de Defesa Civil reconheça, confirme, o mais rápido pos-
sível, o Estado de calamidade pública para o Município 
de Brasileia, porque assim, talvez, os procedimentos 
se tornem mais ágeis, mais fáceis para, exatamente, 
poder atender melhor à população atingida.

Nesse sentido, quero aqui ressaltar a ação efi-
ciente dos técnicos da Comissão Nacional de Defesa 
Civil, do Ministério da Defesa e do grupo de apoio aos 
desastres naturais que, estando presentes e acom-
panhando de perto todos esses acontecimentos, têm 
prestado os esclarecimentos necessários para cada 
um dos Municípios atingidos. 

Quando a gente fala da destruição de Brasileia, 
é preciso especificar. Na realidade, a gente só con-
segue sentir mesmo vendo. Imagine só um pequeno 
comerciante, que levou quase que a vida inteira para 
ter uma loja de eletrodomésticas, ter o seu pequeno 
capital, ter o seu patrimônio, da noite para o dia, ver 
tudo isso levado pelas águas. Imagine uma família que 
compra um móvel, um sofá, um televisor, um fogão, 
uma máquina de lavar à prestação, em dez, oito pres-
tações e, numa noite, ver tudo isso levado pela água. 
Então, é um drama muito forte! 

Pelas ruas de Brasileia o que se vê neste mo-
mento é um cenário de guerra. Tomada pela lama, com 
as laterais completamente lotadas de amontoados de 
móveis e utensílios, que passam a ser inservíveis por 
conta dessa alagação, que acabou estragando todos 
esses materiais. 

Estiquei um pouco mais sobre a situação do Muni-
cípio de Brasileia porque foi o cenário mais impactante 
que vi, mas quero deixar claro que a alagação do rio 
Acre atingiu também outros Municípios. Não na mesma 
proporção de Brasileia, mas os Municípios de Assis 
Brasil e de Xapuri também foram atingidos e ficam no 
mesmo Vale do Acre. Estes, provavelmente, não pre-
cisarão ser reconhecidos como estado de calamidade 
pública, uma vez que as estruturas disponibilizadas 
pelo Governo do Estado, somadas à mobilização dos 
gestores municipais e a comunidade, têm se mostrado 
suficiente para manter a situação sob relativo controle. 
Mas o Município de Rio Branco, a capital do Estado, 
deverá ter o estado de calamidade reconhecido devido 
ao grande número de famílias atingidas pelas águas. O 
Prefeito Raimundo Angelim já decretou, e o Governa-
dor Tião Viana já reconheceu o estado de calamidade 
pública para os bairros atingidos. 

Precisamos que a Defesa Civil Nacional confirme 
o quanto antes o estado de calamidade pública para os 
bairros atingidos em Rio Branco, porque Rio Branco é 
a cidade mais populosa e concentra o maior número 
de problemas. Então, o maior número de pessoas atin-
gidas, naturalmente, está na capital. O rio Acre atin-

giu, em Rio Branco, dezenas de bairros, que ficaram 
completamente encobertos. 

Ele ficou 3,64 metros acima da cota de trans-
bordamento, que é de 14 metros. A cota de alerta do 
rio Acre é de 13,50 metros. A cota de transbordamen-
to é de 14 metros. Vejam que a alagação atingiu, no 
domingo, 17,64 metros, portanto, 3,64 metros acima 
da cota de transbordamento. Esse nível atingido no 
domingo pela manhã se estendeu até a meia-noite e 
só começou a dar sinal de vazante hoje pela manhã, 
quando apontou, às 6h da manhã, 17,62 metros e, ao 
meio-dia, 17,61 metros. 

A maior cheia do rio Acre aconteceu em 1997, 
quando o rio atingiu o nível de 17,70, apenas 6 cen-
tímetros a mais que a marca atingida nesta alagação 
de 2012. Acontece que, em 1997, a população de Rio 
Branco era de aproximadamente 240 mil habitantes, 
ao passo que hoje a população da capital está em 
torno de 340 mil e 350 mil habitantes, uma população 
muito maior, uma população muito mais concentrada, 
com muito mais bairros. Logicamente, os transtornos 
causados pela enchente neste ano de 2012 foram in-
comparavelmente maiores. 

O número de pessoas atingidas pela enchente 
em Rio Branco já ultrapassou 100 mil pessoas, com 
24.159 imóveis atingidos. A maioria dessas pessoas 
está em casa de parentes, mas há um total de 1.646 
famílias alojadas em abrigos atendidos pelo Governo 
do Estado. Vale ressaltar que o Governo está dando as 
estruturas tanto para as pessoas que estão nos abri-
gos quanto para aquelas que tiveram de ser levadas 
para casas de parentes, porque, na medida em que 
aumenta a demanda, também há uma necessidade de 
prover essas famílias das condições de alimentação, 
de água potável. O Governo do Estado e as prefeitu-
ras, com apoio do Governo Federal e da Defesa Civil 
nacional, estão procurando prover todas as famílias 
dessa assistência básica mínima indispensável. 

Agora, quando a esses números de Rio Branco 
são somados os números do interior do Estado, a po-
pulação atingida pelos rios alagados do Acre já chega 
a 130 mil pessoas. Na contagem de domingo à tarde, 
esse número exato apresentado pela Defesa Civil era 
de 127.837 pessoas atingidas pela cheia dos rios Acre, 
Purus e Iaco nos Municípios de Assis Brasil, Brasileia, 
Xapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manoel 
Urbano e Sena Madureira. 

A cidade de Sena Madureira, banhada pelo rio 
Iaco, que tem como afluentes os rios Caeté e Macauã, 
também sofre com alagação. 

Estive pessoalmente com o Governador Tião Via-
na e a equipe da Comissão Nacional de Defesa Civil, 
visitando algumas áreas alagadas e um dos abrigos 
para onde foram deslocadas 130 famílias no sábado 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 28 04029 

pela manhã. O Prefeito Nilson Areal, em parceria com 
o Governo do Estado e a Comissão de Defesa Civil faz 
a distribuição dos alimentos e da água mineral para 
as famílias atingidas. Há toda uma mobilização acon-
tecendo também em Sena Madureira.

Em Manoel Urbano, a situação está mais sob 
controle. Todas as famílias atingidas foram abrigadas 
pelo Prefeito Chico Mendes e pela equipe da defesa 
civil. Em Cruzeiro do Sul, também há famílias desabri-
gadas e algumas delas sendo atendidas em abrigos.

Eu quero dizer que há outro transtorno causado 
em Rio Branco, muito sentido pela população: devido 
à alagação, tem-se de desligar a luz. Em 15% da ci-
dade de Rio Branco, a energia elétrica foi cortada, foi 
interrompida. A medida foi adotada pela Eletrobrás/
Acre por medida de segurança e foi ratificada pelo 
Ministério Público estadual, que também concedeu 
coletiva à imprensa, comunicando o apoio à decisão.

Inclusive, lamentavelmente, tivemos a morte de 
um jovem de 19 anos, Alan Felipe Marinho, que atuava 
como voluntário na ajuda aos alagados e sofreu um 
choque elétrico por conta da imprudência de pessoas 
que quiseram se contrapor à orientação da Eletrobrás 
e acabaram ligando fios elétricos, o que acabou viti-
mando esse jovem. A gente lamenta muito o ocorrido, 
principalmente porque ele estava trabalhando. O Alan 
era um garoto de muito boa querência no meio da sua 
família, no meio dos seus amigos e acabou vítima de 
um choque elétrico causado pela imprudência de pes-
soas incautas.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco 
têm mobilizado todos os recursos humanos e materiais 
para atender às vítimas desse grave desastre natural 
que vem ocorrendo em todo o Estado. Além disso, 
tem contado com o apoio do Governo Federal e de 
diversas instituições, mas principalmente de inúmeros 
cidadãos acreanos que se têm colocado à disposição; 
tanto pessoas físicas como pequenos comerciantes e 
pessoas que possuem barcos, carros, caminhões têm-
-se colocado à disposição.

São 350 voluntários somente do Corpo de Bom-
beiros, atuando na parte operacional da retirada de 
famílias em Rio Branco; mais 36 pessoas estão atuan-
do na entrega de alimentos e água para pessoas que 
permanecem nas casas atingidas. O Governo Federal 
mantém cinco pessoas da Defesa Civil Nacional, 73 
homens do Corpo de Bombeiros da Força Nacional, 
25 pessoas da Força Nacional SUS, 788 homens do 
Exército e 16 homens da Aeronáutica.

Além de um grande número de carros, caminhões 
e barcos mobilizados, contamos, também, com o apoio 
de dois helicópteros do Exército, um helicóptero do 
Ibama e um avião Caravan.

O Governador Tião Viana, o coordenador esta-
dual da Defesa Civil e o Vice-Governador César Mes-
sias têm-se desdobrado de todas as formas para ga-
rantir o envio das cestas básicas de alimentos e água 
potável para todas as famílias atingidas, em todos os 
Municípios. 

Vale ressaltar que nós temos, também, vizinhos 
da Bolívia e do Peru que foram atingidos pelo rio Acre. 
Essas famílias também receberam ajuda do Governo 
do Acre em termos de alimentação e de água potável.

Contamos com o apoio incondicional da equipe do 
Corpo de Bombeiros e do Exército, que se têm desdo-
brado com seus revezamentos e garantido plenamente 
o trabalho de atendimento às vítimas.

Vale ressaltar, sempre, que essa mobilização 
é no sentido de diminuir o sofrimento das pessoas, 
porque o transtorno está lá, presente, só no fato de a 
pessoa ter de deixar sua casa, seus pertences. Isso 
tudo é muito transtorno.

Agora, quero fazer um alerta final, a pedido do 
Prefeito Raimundo Angelim, da capital Rio Branco.

É um alerta para a vazante do rio Acre, porque vai 
acontecer essa vazante e, certamente, os transtornos 
serão multiplicados por muito, por causa, principalmen-
te, do risco que a gente corre com a propagação de 
epidemias, dos riscos à saúde pública. 

A gente tem, então, de manter essa mobilização, 
e o Prefeito Raimundo Angelim fez um apelo no senti-
do de que a mobilização continue. Por quê? Porque as 
pessoas pensam que a mobilização só deve acontecer 
no momento em que está alagado. Quando as águas 
baixam, pensa-se que o problema está resolvido, mas 
não. Quando ocorre a vazante, tem de haver uma mobi-
lização tão grande quanto no sentido de fazer com que 
as famílias sejam devolvidas às suas casas. Para que 
eles sejam devolvidos a suas casas, há que se fazer 
uma desinfecção das ruas, das casas, e isso requer 
mobilização tão grande quanto aquela para trazer es-
sas famílias às áreas de abrigo. Então, nesse sentido, 
é fundamental que as pessoas todas, as instituições, 
os órgãos que estão colaborando nesse processo de 
atendimento às vítimas da alagação no Acre se man-
tenham mobilizados. 

Por último, quero dizer que há duas contas ban-
cárias para receber a contribuição das pessoas de bom 
coração, de espírito solidário que queiram ajudar as 
famílias atingidas pelas enchentes no Estado do Acre. 
Uma das contas será administrada pela Diocese de Rio 
Branco, conta nº 100.000-4, da agência 0071-X, do 
Banco do Brasil. E, a outra conta, na Caixa Econômi-
ca Federal, que vai ser administrada por um conselho 
de igrejas evangélicas.

O Governador Tião Viana fez questão de dizer 
que ele quer realmente que toda contribuição seja 
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administrada diretamente pelas igrejas. Não precisa 
passar pelo Estado, exatamente para evitar qualquer 
mal-entendido em relação à aplicação desses recursos.

Finalmente, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 
um pedido especial aqui. Primeiro, que seja publicado 
na íntegra este pronunciamento. E, segundo, quero fazer 
um apelo à equipe de comunicação daqui do Senado, 
do Jornal do Senado, do site do Senado, para que 
sejam postadas as fotografias da situação vivida hoje 
pela população atingida pela enchente do rio Acre, do 
rio Purus, do rio Iaco, de tal maneira que possamos 
também ter a solidariedade do povo brasileiro, que é 
um povo solidário e certamente vai estar atento e dis-
posto para ajudar o povo do Acre. 

Então, peço atenção especial da equipe de co-
municação do Senado no sentido de que postem es-
sas fotos juntamente com este conteúdo para que a 
gente possa levar ao conhecimento do maior número 
possível de pessoas o sofrimento que a população do 
Acre está vivendo nesse momento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obri-
gado pela tolerância quanto ao tempo.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, telespectadores da TV e 
ouvintes da Rádio Senado; volto à Tribuna na sessão 
de hoje para trazer informações atualizadas sobre a 
maior e mais devastadora alagação ocorrida no Rio 
Acre, causando grandes prejuízos e transtornos ir-
reparáveis para as populações ribeirinhas urbanas e 
rurais dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Xa-
puri e Rio Branco.

Vale ressaltar que, devido à rápida enchente e a 
também abrupta vazante ocorrida em Brasiléia, esta 
alagação deixou um rastro de destruição tão impac-
tante que serão necessários vários anos para repor o 
que a fúria das águas levou em poucos dias.

Graças à Deus e à ação diligente do governador 
Tião Viana, da prefeita Leila Galvão e das equipes do 
Exército, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil 
Nacional, não aconteceram mortes. 

Mas os danos materiais causados são incontáveis.
Eu e o Senador Jorge Viana estivemos com a 

prefeita Leila Galvão visitando o setor comercial da 
cidade, que foi praticamente destruído. A prefeita Lei-
la Galvão explicou que, devido à rapidez com que as 
águas invadiram a cidade, não deu tempo de retirar 
quase nada dos móveis, equipamentos e até alguns 
veículos de comerciantes, cidadãos comuns e tam-
bém das repartições públicas do Governo do Estado 
e também da Prefeitura,

Brasiléia ficou vários dias sem energia elétrica, 
sem sinal de telefone e sem condições até um pedido 
de socorro para as autoridades da capital do Estado.

Para ter acesso ao telefone, a prefeita Leila 
Galvão e sua equipe tiveram que recorrer à cidade 
boliviana de Cobija, no Departamento de Pando, de 
onde puderam relatar parte da tragédia para as au-
toridades do Estado.

Os transtornos individuais causados e prejuízos 
materiais ocorridos foram tantos, que a população de 
Brasiléia ficou atônita. A própria prefeita, diante de 
tamanho impacto, ficou várias noites sem dormir, co-
ordenando as ações de apoio às vítimas, que eram 
abrigadas em espaços públicos que logo em seguida 
tinham que ser também desocupados, devido à inva-
são das águas também nesses locais que serviam de 
alojamento.

A prefeita de Brasiléia solicitou e o governador 
Tião Viana reconheceu o Estado de Calamidade Pú-
blica para aquele município, que não terá a menor ca-
pacidade de se recompor se não contar com o apoio 
incondicional do Governo do Estado e, principalmente, 
do Governo Federal. Por isso, é fundamental que a Co-
missão Nacional de Defesa Civil reconheça o Estado 
de Calamidade Pública para aquele município.

Nesse sentido, quero ressaltar aqui a ação efi-
ciente de técnicos da Comissão Nacional de Defesa 
Civil, do Ministério da Defesa e do Grupo de Apoio nos 
Desastres Naturais, que, estando presentes e acom-
panhando de perto todos esses acontecimento, têm 
prestado os esclarecimentos necessários para cada 
um dos municípios atingidos.

Estiquei um pouco mais sobre a situação do 
município de Brasiléia, mas a alagação do Rio Acre 
atingiu também, mesmo que em menor proporção, 
os municípios de Xapuri e Assis Brasil, que prova-
velmente não precisarão ser reconhecidos como em 
Estado de Calamidade, uma vez que as estruturas 
disponibilizadas pelo Governo do Estado, somadas à 
mobilização dos gestores municipais e a comunidade, 
têm se mostrado suficientes para manter a situação 
sob relativo controle.

Mas o município de Rio Branco, a capital do 
Estado, deverá ter o Estado de Calamidade reconhe-
cido, devido ao grande número de famílias atingidas 
pelas águas.

O Rio Acre, em Rio Branco, ficou 3 metros e 64 
centímetros acima da Cota de Transbordamento, que 
é de 14 metros.

A cota de alerta é de 13 metros e 50 centímetros.
Com o nível do Rio Acre tendo atingido 17 me-

tros e 64 centímetros, nível que se manteve das 9 da 
manhã até meia noite de ontem, podemos considerar 
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que foi a maior alagação do Acre em número de resi-
dências e pessoas atingidas.

A maior cheia do Rio Acre aconteceu em 1997, 
quando o Rio Acre atingiu o nível de 17 metros e 70 
centímetros. Ocorre que, em 1997, a população de Rio 
Branco era de aproximadamente 240 mil habitantes, ao 
passo que hoje a população da capital está em torno 
de 340 a 350 mil habitantes.

Só para se ter uma idéia, nas eleições municipais 
de 2008, quatro anos atrás, Rio Branco estreou a dis-
puta em dois turnos, em que pese o prefeito Raimundo 
Angelim tenha sido eleito em primeiro turno.

O número de pessoas atingidas pela enchente 
em Rio Branco já ultrapassou a 100 mil pessoas, com 
24.159 imóveis atingidos. A maioria dessas pessoas 
está em casa de parentes e amigos, um total de 90.426, 
e 1.646 famílias estão alojadas em abrigos públicos.

Mas, quando esses números são somados aos 
números de desabrigados da enchente nos outros 
municípios, eles atingem próximo a 130 mil pessoas.

Na contagem de domingo à tarde, esse número 
havia atingido 127 mil 873 pessoas atingidas pelas 
cheias dos rios Acre, Purus e Yaco nos municípios de 
Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri, Porto Acre, Rio Branco, 
Santa Rosa, Manoel Urbano, Sena Madureira.

A cidade de Sena Madureira, banhada pelo Rio 
Yaco e os afluentes Caeté e Macauã, também sofre 
com a alagação.

Estive pessoalmente com o governador Tião Via-
na e a equipe da Comissão Nacional de Defesa Civil 
visitando algumas áreas alagadas e um dos abrigos 
para onde foram deslocadas 130 famílias.

O prefeito Nilson Areai, em parceria com o Go-
verno do Estado e a equipe da Comissão de Defesa 
Civil, faz a distribuição dos alimentos e da água minerai 
para as famílias atingidas.

Em Cruzeiro do Sul, o Rio Juruá também deixou 
dezenas de famílias desabrigadas, sendo que 20 pes-
soas já estão em abrigos públicos.

Em 15% da cidade de Rio Branco a energia elé-
trica foi interrompida. A medida foi adotada pela Ele-
trobrás-Acre por medida de segurança, e foi ratificada 
pelo Ministério Público Estadual, que também concedeu 
coletiva à imprensa comunicando o apoio a decisão.

Inclusive, lamentavelmente tivemos a morte de 
um jovem de 19 anos, que atuava como voluntário na 
ajuda dos alagados. Ele foi vítima de um choque elé-
trico, por conta de atitudes de pessoas que se nega-
ram a seguir a orientação de manter energia elétrica 
desligada.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Bran-
co tem mobilizado todos os seus recursos humanos e 
materiais para atender as vítimas desse grave desastre 
natural que vem ocorrendo no Acre. Além disso, tem 

contado com apoio do Governo Federal e diversas 
instituições, mas principalmente de inúmeros cidadãos 
acreanos que se colocam como voluntários no atendi-
mento às vítimas da alagação.

São 350 voluntários somente no Corpo de Bom-
beiros, atuando na parte operacional da retirada de 
famílias em Rio Branco. Mais 36 pessoas estão atu-
ando na entrega de alimentos e água para pessoas 
que permanecem nas casas atingidas.

O Governo Federal mantêm 5 pessoas da De-
fesa Civil Nacional, 73 homens do Corpo de Bombei-
ros da Força Nacional, 25 pessoas da Força Nacional 
SUS, 788 homens do Exército Brasileiro, 16 homens 
da Aeronáutica. 

Além de um grande número de carros, caminhões 
e barcos mobilizados, contamos com o apoio de Dois 
helicópteros do Exército, Um helicóptero do IBAMA e 
um avião caravan.

O governador Tião Viana determinou o envio de 
carros pipas a Brasiléia, município que faz fronteira com 
a Bolívia e teve 95% da área urbana atingida, para, junta-
mente com homens do Corpo de Bombeiros e do Exérci-
to que já se encontram no município, auxiliar na limpeza 
da cidade e no retorno das famílias atingidas pela cheia.

Alerta para o momento da Vazante
Dos 58 dias de 2012, 38 dias acima da cota de 

transbordamento.
Caso aconteça uma vazante tão rápida quanto 

a ocorrida em Brasiléia, teremos sério risco de muitos 
desbarrancamentos.

E, além dos problemas materiais que fatalmente 
serão causados, teremos o sérios riscos de problemas 
de saúde, porque na vazante dos rios os riscos de epi-
demias aumentam consideravelmente.

Recebi do prefeito Raimundo Angelim um apelo 
especial a todos que estão mobilizados para ajudar as 
vítimas da alagação do Rio Acre.

É preciso que a mobilização se mantenha após 
a vazante do rio, porque todas as famílias terão que 
ser transportadas de volta para suas casas, um esfor-
ço tão grande quanto foi a mobilização para a retirada 
dessas famílias das áreas alagadas.

Então, o prefeito Raimundo Angelim faz um apelo 
especial ao Exército, aos órgãos federais e do Governo 
do Estado, para que mantenham suas equipes mobi-
lizadas até a normalização da situação, que vai muito 
além da vazante do rio.

As ruas e as casas precisam ser desinfetadas an-
tes das famílias serem devolvidas às suas habitações.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Anibal Diniz, esta Presidên-
cia se solidariza. Aliás, peço a V. Exª que transmita ao 
Governador Tião Viana nossa solidariedade. Nós, no 
Mato Grosso do Sul, já passamos por isso e sabemos 
o quanto traz de transtornos para a população inteira. 

Minha solidariedade a V. Exª e à população acria-
na.

Concedo a palavra ao Senador inscrito Ricardo 
Ferraço.

A Presidência também, Senador Anibal Diniz, 
vai pedir à equipe de comunicação – TV Senado, site, 
Jornal do Senado –, para que possa realmente aten-
der ao pedido de V. Exª.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Moka, Presidente em exercício desta 
sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, brasileiros 
e capixabas que nos acompanham pela TV Senado. 

Sr. Presidente, seguramente, este não é o primeiro 
discurso, esta não é a primeira manifestação que trata 
desse assunto e, certamente, não será a última. Hoje 
mesmo, diversos Senadores tiveram a oportunidade 
de ocupar a tribuna para opinar e manifestar suas po-
sições, suas opiniões a respeito de um tema abraça-
do pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.

Ontem, Vitória, capital do meu Estado, celebrou, 
sob a liderança do Arcebispo da cidade, Dom Luiz 
Mancilha Vilela, o lançamento da Campanha da Fra-
ternidade 2012.

A mesma CNBB, que já fez campanhas memo-
ráveis em defesa da Amazônia, dos povos indígenas e 
das minorias, da preservação da água; a mesma CNBB, 
que já expôs as mazelas e os desafios no campo da 
segurança pública e o problema da terra, agora abraça, 
em boa hora, a questão da saúde pública em nosso 
País, em nossos Estados e nas cidades brasileiras.

O convite à reflexão e à ação sobre a realidade 
do atendimento do SUS é dirigido não apenas à co-
munidade católica, mas também aos evangélicos, aos 
demais cristãos, a cada um de nós, enfim, Sr. Presi-
dente. E é um convite que diz respeito, diretamente, à 
vida de milhões e milhões de brasileiros que não po-
dem pagar um plano privado de saúde, que não têm 
acesso à saúde privada.

A campanha também reabre uma discussão que 
mobilizou boa parte das energias desta Casa e do Con-
gresso Nacional nos últimos anos. Uma discussão que 
está longe de ter sido encerrada com a regulamentação 
da Emenda nº 29 e a edição da Lei Complementar nº 
141, agora em janeiro de 2012.

Trata-se do subfinanciamento da saúde, uma re-
alidade inquestionável, que tem como consequência 

a precariedade do sistema público de atendimento 
médico e hospitalar em nosso País.

O atendimento, muitas vezes, na maior parte 
delas, é desumano.

O Brasil, Sr. Presidente, é o sexto Produto Interno 
Bruto do mundo, mas ocupa o septuagésimo segundo 
lugar em gasto per capita com saúde, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde.

E mais: a maior parte dessa conta recai sobre as 
famílias e a iniciativa privada. Dados recentes indicam 
que foram exatamente as famílias e os planos privados 
que bancaram 56% dos gastos anuais com saúde – 
cerca de R$160 bilhões –; o Poder Público ficou com 
a fatia de 44% dos investimentos – R$123 bilhões. E 
aí, naturalmente, estão incluídos os três níveis de go-
verno: a União, os Estados e os Municípios.

Só a título de comparação: no Reino Unido, o Po-
der Público responde por 86% dos gastos com saúde; 
na Suécia, por 85%; na França, por 75%; na Espanha, 
por 69%; e na vizinha Argentina, por 66%.

Segundo a Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, o Governo brasileiro, o Estado brasileiro tem 
um gasto per capita com saúde da ordem de R$675,00 
por ano, o que significa R$1,56 por dia, menos que uma 
passagem de ônibus em algumas das nossas cidades 
brasileiras! A Argentina gasta mais do dobro. O Chile, 
uma vez e meia a mais.

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, para darmos 
um salto de qualidade num sistema tão complexo e 
abrangente quanto o SUS, seria necessário, segundo 
especialistas, mais R$80 bilhões a cada ano.

E é aí que precisamos colocar o dedo bem no 
meio da ferida. É justo jogar nas costas de Estados e 
Municípios o peso dessa conta? Porque os Estados já 
são obrigados, por força da Emenda nº 29, a investir 
pelo menos 12% de suas receitas em saúde e os Mu-
nicípios, um mínimo de 15%, e só para a União não é 
exigida uma cota mínima de participação no financia-
mento da saúde pública em nosso País.

Aliás, vale observar que, pelos dados do Ministério 
da Saúde, dos 27 Estados brasileiros, 24 já gastavam, 
em 2010, percentuais superiores aos 12% obrigatórios.

No caso dos Municípios, muitos deles já aplicam 
entre 20% e 30% em saúde. Portanto, muito acima do 
limite de 15%, como determina a regra e a lei.

Se a regulamentação da Emenda nº 29, fruto de 
tanta negociação nesta Casa e no Congresso Nacional, 
significou de fato um avanço, especialmente quando 
definiu com clareza o que pode ou não ser contabili-
zado como gasto em saúde, acabando com qualquer 
tipo de eventual maquiagem indevida nos investimen-
tos, ficou faltando o principal: equilibrar obrigações de 
Estados, Municípios e União, estabelecendo, para esta 
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última, um percentual fixo de aplicação em saúde, um 
piso mínimo que pudesse criar uma obrigação, que 
pudesse criar uma referência e um paradigma. 

É essa a discussão que estamos propondo reto-
mar agora no Senado, a bem do País, a bem da popu-
lação brasileira, a bem da justiça federativa, da divisão 
equilibrada de direitos e responsabilidades entre os 
entes federados.

Abro aqui um parêntese para lembrar minha ex-
periência como vice-governador do Estado do Espí-
rito Santo, ao lado do ex-governador Paulo Hartung. 
Quando chegamos ao governo, a União financiava 
dois terços da saúde em nosso Estado; os capixabas 
financiavam outro terço. No final do nosso governo, 
essa relação se inverteu, essa curva se inverteu: nós, 
capixabas, já financiávamos dois terços da saúde pú-
blica e a União financiava um terço.

Evidente que, se essa lógica esteve e continua 
presente em meu Estado, essa é uma regra que se 
tem feito presente no conjunto dos Estados brasileiros.

Em 2011, o Governo Federal destinou R$79 bi-
lhões a ações e serviços públicos de saúde, o equiva-
lente a aproximadamente 7% da sua receita. É pouco, 
está muito aquém daquilo de que o brasileiro precisa, 
sobretudo – como disse aqui anteriormente e agora 
reafirmando – os brasileiros que não têm acesso à 
saúde privada, os brasileiros que não têm acesso a 
um plano de saúde, os brasileiros e brasileiras que 
necessitam do bom funcionamento do Sistema Úni-
co de Saúde como forma, como alternativa exclusiva 
para momentos e circunstâncias de angústia e de dor.

Essa é uma luta histórica que precisa ser resga-
tada com velocidade. E é esse o teor de proposta por 
mim apresentada a esta Casa. Proposta cujo debate 
espero, sinceramente, que possamos fazer com toda a 
atenção e com toda a velocidade. Pelo menos essa me 
parece ser a expectativa que tenho, que a população 
brasileira tem dos representantes no Congresso Na-
cional, especificamente aqui no Senado da República. 

Em relação à proposta que apresentei, é pro-
vável que outras propostas com o mesmo teor este-
jam caminhando neste momento, mas não importa a 
paternidade. O importante é que possamos oferecer 
uma resposta adequada à população brasileira para 
melhorarmos o desafio do subfinanciamento da saúde 
pública em nosso País.

O que proponho é a destinação de 10% da re-
ceita que agregaria, já em 2012, outros R$34 bilhões 
à saúde publica do Brasil, um alívio que julgo consi-
derável para o setor.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
é evidente que não param por aí os desafios no cam-
po da saúde pública. O subfinanciamento é o maior 

desafio, mas, sem uma gestão eficiente, profissional, 
estaremos apenas enxugando gelo, não importa o vo-
lume de recursos destinados ao SUS. 

É fundamental controlar melhor os gastos, racio-
nalizar processos, ter e cobrar metas de médio e longo 
prazo, tanto no campo da prevenção quanto no campo 
da consequência. Apostar na prevenção, cuidando mais 
da saúde e não apenas da doença, como tem sido a 
tradição e o enfrentamento na saúde pública brasileira.

Temos a obrigação de questionar, ainda, o corte 
superior a R$5 bilhões no orçamento da saúde pública 
para 2012 – questionamento, aliás, levantado pelo pró-
prio presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno 
Assis, durante o lançamento nacional da Campanha 
da Fraternidade.

Não é possível fechar os olhos para um problema 
de tamanha gravidade. Espero, sinceramente, que a 
proposta por mim apresentada seja uma contribuição 
positiva nessa nova rodada de debates, que já come-
ça com as bênçãos e com a liderança da Igreja Ca-
tólica. Mas, repito, não dirigido especificamente aos 
católicos, mas a toda a comunidade cristã brasileira, 
aos homens e mulheres de sensibilidade, porque esse 
debate é um compromisso em favor da vida e da vida 
em abundância.

O que está em jogo, Sr. Presidente, é mais, é 
muito mais que o equilíbrio orçamentário. É mais que 
a justa divisão de direitos e deveres entre entes federa-
dos. O que está em jogo são valores como dignidade, 
cidadania, solidariedade e amor ao próximo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Ferra-
ço, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Sérgio Souza.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Fer-
raço, o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir 
Moka, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Ricardo Ferraço, acho que 
V. Exª é o segundo ou terceiro Senador que hoje traz 
esse tema à tribuna. Penso que foi fundamental que 
a CNBB pudesse trazer esse tema na Campanha da 
Fraternidade. E nós tivemos a oportunidade de votar o 
projeto do Senador Tião Viana, dos 10%. Acho que V. 
Exª retrata bem o assunto: tem que ter gestão, tem que 
evitar o desperdício, mas temos que criar uma alterna-
tiva para a fonte de financiamento. Quero parabenizá-
-lo pelo pronunciamento que faz agora desta tribuna.

Com a palavra o Senador inscrito Sérgio Souza.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Sena-
do, funcionários, assessores, é com pesar que subo à 
tribuna do Senado Federal na tarde de hoje, para me 
manifestar sobre a tragédia ocorrida no Continente An-
tártico com a estação brasileira Comandante Ferraz. 
Inclusive, venho registrar que apresentei requerimento 
com o intuito de prestar homenagens de pesar pelo 
falecimento, em ato de bravura, do Suboficial Carlos 
Alberto Vieira Figueiredo e do Primeiro-Sargento Ro-
berto Lopes dos Santos, falecidos no dia 25 de fevereiro 
de 2012, quando combatiam um incêndio ocorrido na 
Estação Antártica Comandante Ferraz.

Em comunicado, a Marinha informou que o incên-
dio começou por volta das 2 horas da madrugada do 
sábado passado, na casa de máquinas do local onde 
ficam os geradores que fornecem energia à estação.

Num ato de heroísmo, os dois militares brasilei-
ros morreram justamente no local de maior risco, na 
tentativa de debelar o incêndio, e não conseguiram.

Também merece registro e homenagem o brasi-
leiro ferido no episódio, o Sargento da Marinha Lucia-
no Gomes de Medeiros, que sofreu queimaduras nos 
braços e na mão, também combatendo o incêndio. O 
Sargento Medeiros felizmente passa bem.

Esta madrugada, chegou ao Rio de Janeiro o 
avião da FAB que resgatou todos os demais brasilei-
ros, entre militares e cientistas, que estavam na base 
do Brasil no continente Antártico.

A Marinha contabilizou, Sr. Presidente, a destrui-
ção de cerca de 70% da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, causando sérios prejuízos à pesquisa científica 
brasileira naquele continente.

O Proantar foi criado em janeiro de 1982 e vivia 
hoje o seu trigésimo ano naquele continente.

Naquele mesmo ano, a Marinha do Brasil adquiriu 
o navio polar dinamarquês Thala Dan, apropriado para 
o trabalho nas regiões polares, recebendo o nome de 
navio de apoio oceanográfico (NApOc) Barão de Tefé.

No início de dezembro de 1982, o navio suspen-
deu, pela primeira vez, a tarefa básica de realizar um 
reconhecimento hidrográfico, oceanográfico e meteo-
rológico de áreas do setor noroeste da Antártica e de 
salientar o local onde seria instalada a futura estação 
brasileira.

O sucesso da Operação Antártica I resultou no 
reconhecimento internacional da nossa presença na 
Antártica, o que permitiu, em 12 de setembro de 1983, 
a aceitação do Brasil como parte consultiva do Trata-
do da Antártica.

Na Operação Antártica II, realizada no verão de 
1983 para 1984, as principais tarefas foram o trans-
porte, a escolha de local e a implantação da estação 
brasileira. Em 06 de fevereiro de 1984, foi instalada a 
Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), na Pe-
nínsula Keller, Baía do Almirantado, Ilha Rei George, 
Ilhas Shetlands do Sul. A primeira equipe, composta de 
12 homens, guarneceu os 8 módulos da EACF, durante 
32 dias, no período de verão, deixando-a desativada 
até o início da próxima Operação.

A EACF foi ampliada, passando para 33 módulos 
no ano seguinte. O evento de maior importância veio 
a ocorrer em 1986, na Operação Antártica IV, com o 
início da ocupação permanente da Estação durante 
os 365 dias do ano, representando o ápice de um es-
forço contínuo e progressivo, desenvolvido desde o 
início das atividades.

A estação dispunha de todas as instalações ne-
cessárias como se fosse uma pequena cidade. O total 
atual de módulos era de 62 unidades. Recentemente, 
passou a fazer parte da EACF um heliponto, construído 
de acordo com as normas internacionais.

Até 2004, a composição modular chegou a 60 
habitáculos com capacidade de viverem confortavel-
mente 48 pessoas, parecendo uma pequena vila em 
meio ao gelo antártico. A estrutura era composta por 
depósitos, oficinas, biblioteca, salas de lazer e estar, 
enfermaria, sala de comunicações, ginásio de espor-
tes, cozinha e refeitório.

O Ministro da Defesa, Celso Amorim, disse que 
o planejamento da nova estação Antártica, na Ilha Rei 
George, deve começar já a partir desta segunda-feira, 
e a base deve ser totalmente refeita em dois anos. 
Segundo o Ministro, a nova base terá uma arquitetura 
nova, mais “completa e orgânica”.

Há urgência no levantamento dos estragos na es-
trutura física dos equipamentos de medição científica, 
bem como na elaboração do inventário das informações 
científicas consumidas pelo fogo. Segundo a Marinha, 
o prédio principal, onde ficava a parte habitável e al-
guns laboratórios da estação, foi totalmente destruído.

O programa antártico é estratégico para o País. 
Então, não pode parar, obviamente. Temos que fazer 
esse inventário nas próximas semanas. Há equipa-
mentos que fazem medições permanentes e tiveram 
que parar, a exemplo das medições do oceano e da 
atmosfera.

E aqui, Sr. Presidente, quero registrar que o sul 
de nosso País tem o seu clima definido pelo clima polar 
antártico, e nós temos muitos dados que são voltados 
principalmente à produção rural de nosso País. Conhe-
cer um pouco da meteorologia e das frentes frias que 
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vêm daquele continente é importante para a produção 
rural de nosso País.

Segundo a Marinha, o prédio principal, onde fi-
cava a parte habitável e alguns laboratórios da esta-
ção, foi totalmente destruído. O Programa Antártico é 
estratégico para o País – como eu havia dito.

A Marinha informou que os refúgios (módulos iso-
lados para casos de emergência), os laboratórios (de 
meteorologia, de química e de estudo da alta atmosfe-
ra), os tanques de combustível e o heliponto, estruturas 
isoladas do prédio principal, resistiram ao incêndio.

O processo de reconstrução para voltar ao nível 
em que estava demorará de dois a três anos. A logís-
tica é muito difícil e só é possível construir durante o 
verão antártico. E o inverno já está chegando. É funda-
mental empenharmos todos os esforços necessários 
para reconstruir a estação e retomar, o quanto antes, 
as pesquisas lá desenvolvidas. Aliás, com atenção re-
dobrada, de forma distinta do que ocorreu em 2011, 
quando o Proantar teve apenas metade de seu orça-
mento efetivamente gasto.

Segundo dados do próprio Senado Federal, o 
orçamento do Proantar tinha recursos na ordem de 
R$18,3 milhões, mas apenas R$9,2 milhões foram pa-
gos, o menor montante desde 2005. Em 2010, o orça-
mento previsto foi da mesma ordem, mas a execução 
chegou a 86%. Ou seja, o Governo gastou R$15,8 mi-
lhões do valor inicialmente previsto naquele ano. Esses 
dados incluem recursos aplicados no programa pelos 
Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Defesa. No ano 
passado, os Ministérios chegaram a empenhar R$14 
milhões dos recursos previstos. A medida é utilizada 
para permitir a inclusão do que não foi efetivamente 
pago em restos a pagar no ano seguinte.

A evolução orçamentária do Proantar mostra 
que, desde 2002, o programa começou a ser turbina-
do com a ampliação, ano a ano, do seu orçamento e 
também dos valores efetivamente pagos, mesmo sem 
considerar os restos a pagar. Em 2008, os gastos che-
garam a superar o valor inicial previsto no Orçamento 
da União. No ano seguinte, foi registrada a mais baixa 
execução, com apenas 36,6% pagos. Mas, naquele 
ano, o orçamento previsto era o mais alto já registrado 
no programa: cerca de R$27,4 milhões. 

Entre os pesquisadores do Programa Antártico, 
o represamento dos investimentos científicos nos úl-
timos dois anos é nítido. De acordo com integrantes 
do grupo, o orçamento, só em pesquisa, caiu de R$15 
milhões, em 2009, para R$1,9 milhão, em 2011. Os 
cientistas sustentam que poderá ocorrer atraso em 
pesquisas a partir de 2013, caso o orçamento cientí-
fico não seja reformado.

Como presidente da Comissão de Mudanças 
Climáticas, fui convidado para conhecer, em parte, o 
Proantar e posso afirmar que a destruição da Estação 
Antártica Comandante Ferraz ameaça o futuro de um 
dos mais bem-sucedidos e estratégicos programas de 
pesquisas do Brasil.

A Antártica ocupa hoje um lugar de destaque em 
discussões sobre o clima e as riquezas naturais do 
mundo. Antes colocado de lado nessas discussões, o 
Brasil ganhou voz no Tratado Antártico por conta da 
estação, e havia se firmado, nos últimos anos, na pri-
meira linha das pesquisas sobre a região. Especialistas 
estimam que os estudos na estação ficarão suspensos 
por pelo menos um ano, Sr. Presidente.

O Brasil faz ciência de ponta na Antártica. São 
estudos com implicações importantes sobre o clima no 
Brasil, recursos pesqueiros e biodiversidade.

Além da perda de equipamentos importantes e 
caros – um único aparelho perdido está avaliado em 
US$120 mil – e de todos os dados coletados na tem-
porada de pesquisa de 2012, que começou em de-
zembro e terminaria em março, o incêndio deixa sem 
base fixa todas as dezenas de grupos de estudo com 
trabalhos no continente Antártico. Até a definição de 
como será a reconstrução da estação, as pesquisas 
estão, em sua maioria, paralisadas ou dependerão da 
colaboração de parceiros estrangeiros. 

Perdemos a base de apoio da ciência do Brasil 
na Antártica. É uma catástrofe para várias pesquisas.

Estima-se que de 35% a 40% dos trabalhos vão 
parar.

O continente é fundamental para a regulação do 
clima e da circulação oceânica na América do Sul. É 
o grande refrigerador do mundo, que controla ciclos 
da vida e morte nos mares do mundo. A estação tinha 
uma importante linha de estudos de meteorologia. 
De lá, saíam dados importantes para a previsão de 
frentes frias no País, por exemplo, a que nós estamos 
acostumados a ver nas meteorologias apresentadas 
pelos canais de televisão e também pelos jornais de 
todo o Brasil.

Nossas pesquisas têm impacto mundial, somos 
consultados nos grandes projetos, Sr. Presidente.

A Antártica parece ser também especialmente 
vulnerável a mudanças climáticas, em especial a Pe-
nínsula Antártica, onde fica a estação brasileira, hoje 
queimada.

O Brasil também mantinha linhas de estudos im-
portantes sobre o tema. Uma delas investiga a retra-
ção das geleiras locais e seu impacto no clima global. 
Outra analisa a diminuição do gelo marinho na mesma 
região. Menos gelo significa menos krill, o minúsculo 
crustáceo do qual se alimentam as baleias azuis (os 
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maiores animais da Terra) e uma multidão de outras 
espécies marinhas.

Entre outros estudos importantes, está um traba-
lho sobre o impacto da radiação ultravioleta desenvolvi-
do pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). 
As regiões polares, devido ao buraco na camada de 
ozônio e por suas próprias condições geográficas, são 
especialmente vulneráveis à radiação solar ultravioleta. 
Porém, espécies de organismos antárticos resistem 
melhor aos efeitos nocivos dos raios UV. E são fonte 
em potencial para protetores solares mais eficientes. 
Também há pesquisas sobre substâncias anticonge-
lantes encontradas em peixes e outros organismos 
que vivem na água gelada da Antártica.

Do ponto de vista estratégico, a presença do Brasil 
na Antártica também é fundamental, analisam os es-
pecialistas. Somente quem tem estação e desenvolve 
pesquisas no continente tem direito a voto no Tratado 
Antártico – responsável por gerenciar toda a área do 
continente e do oceano austral, que correspondem a 
10% da área total do planeta.

Se o Brasil não tiver pesquisas lá, deixa de ter o 
direito de decidir o futuro de 10% do planeta em ter-
mos de pesquisa científica.

O Tratado Antártico proíbe ainda qualquer ativi-
dade de exploração mineral no continente até 2047, 
mas, depois disso, são os membros do Acordo que 
decidirão o que pode acontecer naquele continente.

A presença brasileira é importante porque todos 
os países significativos têm estações por lá. É um po-
sicionamento em relação ao futuro do território global 
e um grande exemplo de sucesso da comunidade in-
ternacional em governança.

É fundamental que todos nos juntemos nesse 
esforço de reconstrução da Estação Antártica Coman-
dante Ferraz e da retomada do Programa Antártico 
Brasileiro, Proantar.

Até em homenagem aos dois militares brasileiros, 
Carlos Alberto Vieira Figueiredo e Roberto Lopes dos 
Santos, que deram suas vidas para defender a Esta-
ção Comandante Ferraz.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que 
tive oportunidade de visitar aquele continente no ano 
passado, mas não tive oportunidade, Senadora Ana 
Amélia, de conhecer a Estação Comandante Ferraz, 
porque no momento em que fui até aquele continente 
era inverno e os navios brasileiros que dão suporte para 
o transporte da estação chilena até a estação brasileira 
estavam em missão no Rio de Janeiro, aguardando a 
abertura do novo ano antártico.

Mas eu pude conhecer muito o Programa Antártico 
Brasileiro. E olha, tenho um orgulho danado de perce-
ber que o Brasil se preocupa com todo o planeta e que 

tomou também uma posição como líder sul-americano, 
líder mundial no que diz respeito à preocupação com 
as pesquisas.

Com muito honra, concedo um aparte à Sena-
dora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Sérgio Souza, a sessão não deliberativa, da tarde 
de hoje, foi praticamente, na sua maior parte, dedicada 
a abordar esse gravíssimo acidente que aconteceu na 
nossa base da Antártica; isso convenceu e isso como-
veu a todos os brasileiros, não só pelo problema, a 
morte de dois militares no cumprimento estrito do seu 
dever, verdadeiros heróis, com coragem, com destemor 
para apagar um incêndio, o que não conseguiram. E 
deixaram a sua vida ali. E nós, pela relevância desse 
episódio, acabamos deixando em segundo plano uma 
tragédia gravíssima que aconteceu de novo na Capi-
tal da República, que foi o assassinato, por um grupo 
de jovens, que colocaram combustível no corpo, de 
dois moradores de rua. Um de 26 anos apenas, José 
Edson Nicolas de Freitas, e outro que está correndo 
sério risco de vida no Hospital Regional da Asa Nor-
te, Paulo César Maia, de 43 anos. Isso lembra muito 
bem, Senador Sérgio Souza, o que aconteceu no dia 
20 de abril de 1987, quando cinco rapazes de classe 
média, aqui em Brasília, colocaram também combus-
tível sobre o corpo do índio Galdino Jesus dos Santos, 
na 703 Sul, em pleno coração da Capital Federal. A 
situação é complicada, porque 22% do corpo do Pau-
lo César Maia, que está hospitalizado, sofreram quei-
maduras de segundo e terceiro graus. Esse episódio 
é gravíssimo. Nós temos aqui, nesta Casa, de alertar 
para impedir novas atitudes de barbarismo, de covar-
dia sobre pessoas indefesas, porque são moradores 
de rua. Isso aconteceu na cidade de Santa Maria, na 
Quadra Residencial 118. Eu queria aproveitar o pronun-
ciamento de V. Exª, apoiando integralmente todo o seu 
pronunciamento sobre o que aconteceu na Antártica 
com a base brasileira de pesquisa, e a morte de dois 
militares, para registrar esse fato, de todo lamentável, 
com esse bárbaro crime que temos de condenar. E 
temos de aplicar nos responsáveis as penas justas e 
merecidas. Obrigada.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Obrigado, Senadora Ana Amélia, eu me somo a preo-
cupação de V. Exª. Não sei o que cidadãos como esses 
pensam, qual é a mentalidade deles, o que os leva a 
cometer atos tão bárbaros como esse. Chego a pensar 
se realmente não precisamos promover uma profunda 
reforma na formação moral, ética e até mesmo social 
e política do cidadão.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Sérgio Souza, 
concedo a palavra ao Senador inscrito Cícero Lucena.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Moka, o assunto que 
trago a esta tribuna também já foi comentado, desde 
a semana passada, por vários Senadores, inclusive eu 
que estava na Paraíba e ouvi o Senador Rollemberg 
e tantos outros: trata-se da questão da Campanha da 
Fraternidade.

Sr. Presidente, ocupo a tribuna desta Casa para 
registrar o lançamento da Campanha da Fraternidade 
2012, cujo tema é “Fraternidade e Saúde Pública” e o 
lema “Que a saúde se difunda sobre a Terra”.

Na última sexta-feira (24), a Arquidiocese da Pa-
raíba sediou a abertura oficial da Campanha da Fra-
ternidade no Regional Nordeste 2, da Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que compreende 
as Arquidioceses do Rio Grande do Norte, Pernam-
buco, Alagoas e Paraíba. Participaram da solenidade 
o Arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto; o Arce-
bispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido; o 
bispo referência da Região Nordeste da Campanha 
da Fraternidade, Dom Francisco de Assis Dantas; e o 
presidente da Conferência Nacional de Bispos Regio-
nal Nordeste 2, Dom Genival Saraiva, além de outros 
bispos que participaram do evento.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pro-
move a Campanha da Fraternidade, desde o ano de 
1964, com itinerário evangelizador para viver intensa-
mente o tempo da Quaresma.

Este ano a Igreja deseja sensibilizar a todos sobre 
a dura realidade da população que não tem acesso à 
assistência de saúde pública.

O tema da Campanha da Fraternidade nos re-
mete à efetiva participação do Estado na garantia do 
seu papel constitucional, conforme o art. 196 que diz:

Art. 196. A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao aces-
so universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse é o art. 196 da nossa Constituição.
No entanto, a Campanha da Fraternidade deste 

ano também nos convida a fazer uma reflexão pessoal 
sobre a nossa participação, diante da dura realidade 
do serviço público de saúde do Brasil.

Essa reflexão sobre a nossa participação social 
pode ser traduzida no pensamento de Martin Niemöller, 
de 1933, símbolo da resistência aos nazistas:

Um dia vieram e levaram meu vizinho 
que era judeu. Como não sou judeu, não me 
incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram 
meu outro vizinho que era comunista. Como 
não sou comunista, não me incomodei. No ter-
ceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. 
Como não sou católico, não me incomodei. No 
quarto dia, vieram e me levaram; já não havia 
mais ninguém para reclamar...

É preciso refletir sobre os problemas e angústias 
vividas por quem precisa do Sistema Público de Saúde.

Nós, que temos planos de saúde, o cidadão que 
tem condições e não é usuário do SUS, aumenta sim 
a sua responsabilidade nesse sentido. Não podemos, 
e nem devemos, ser apenas observadores, meros ex-
pectadores, desse cenário de guerra que se alastra de 
norte a sul do nosso País.

Se nos colocássemos no lugar dessas pessoas 
que agora, neste momento, esperam na fila do hospital 
para receber e preencher a ficha de atendimento, na 
incerteza de serem ou não atendidas; de esperarem 
nos corredores dos hospitais, de aguardarem a am-
bulância para deixar o interior rumo ao grande centro 
sem saberem onde e quando serão atendidas... Infeliz-
mente essa é a radiografia da saúde pública do Brasil.

O despertar dessa consciência coletiva é impor-
tante, uma vez que o IBGE estima que apenas 26,5% 
da nossa população dispõem de plano de saúde, ainda 
mais concentrada em níveis de salários, muitas vezes 
por região. Desse total, mais de 75% estão entre as 
pessoas com renda família a partir de 20 salários mí-
nimos. Ou seja, a maioria dos brasileiros depende dire-
tamente do atendimento do serviço público de saúde.

Se observada a situação dos pequenos e médios 
Municípios, vamos encontrar, entre outros problemas, 
a “ambulancioterapia”. O nome do único serviço de que 
grande parte das prefeituras dos pequenos e médios 
Municípios dispõe para socorrer os seus munícipes.

O deslocamento do interior para a capital é feito 
através de ambulância, para que os pacientes do in-
terior possam receber a atenção médica de serviços, 
muitas vezes, básicos e principalmente especializados.

Só um pequeno exemplo, puxando para o Estado 
da Paraíba. Na região do Cariri paraibano, os pacien-
tes que precisam de internação em UTI – Unidade de 
Terapia Intensiva – precisam viajar cerca de 200 quilô-
metros até Campina Grande, pois nenhum hospital da 
região dispõe do serviço de UTI. Muitos, infelizmente, 
perdem a vida durante esse trajeto.

Se falarmos sobre a marcação de exames, prin-
cipalmente os de imagem, tomografia, ressonâncias, e 
muitas vezes até ultrassonografia, elas são marcadas 
num prazo tão distante da necessidade premente que 
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perde o sentido fazê-las, muitas vezes, por já terem 
encontrado a infelicidade do óbito.

A Campanha da Fraternidade desperta para a 
importância da gestão da saúde pública, para a boa 
aplicação dos recursos nessa área, para a efetiva res-
ponsabilização dos gestores que não cumpriram os 
percentuais mínimos determinados por lei para com 
a saúde pública. A Campanha da Fraternidade nos 
faz despertar para os recentes episódios em que o 
dinheiro público é desperdiçado com a compra, sem 
planejamento, de medicamentos que acabam perden-
do o prazo de validade.

Nos dias de hoje é inconcebível a existência de 
remédios vencidos na rede pública com tantas pes-
soas nas filas dos postos de saúde em busca de me-
dicamentos.

A falta de medicamento, que é, nas regiões mais 
carentes, uma rotina, sobrecarrega os orçamentos fa-
miliares, agravando, por exemplo, a renda dos aposen-
tados que, muitas vezes, é quando aumenta a despesa 
pelo uso da quantidade de remédios, exatamente no 
momento em que o salário do aposentado vem sendo 
achatado nos últimos anos. Mas esse é um assunto 
que trataremos em outra oportunidade.

A sociedade não admite esse tipo de postura. 
Para esses casos, existem experiências como a que 
implantei em João Pessoa, com a distribuição de re-
médios de uso continuado pelos Correios. Cerca de 20 
mil pessoas recebiam os remédios em casa com todo 
controle e planejamento, evitando assim o desperdí-
cio. Bem como outras experiências exitosas em vários 
lugares e em várias administrações do nosso País.

Aqui, no Senado Federal, porque no caso de João 
Pessoa foi suspenso esse projeto, eu apresentei um 
projeto de lei instituindo em todo o Brasil a entrega dos 
medicamentos de controle especial no domicílio. Foi 
aprovado em todas as comissões do Senado, aguarda 
para ser votado na Comissão de Seguridade Social e 
Família, da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do 
Deputado Federal Walter Tosta.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, existem progra-
mas que são importantes já na saúde pública. Por 
exemplo, o Programa Saúde da Família, que precisa 
ser repensado. Estamos jogando fora um programa que 
tem uma importância fundamental, pois é a prática da 
saúde preventiva de que tanto falamos.

Podendo também utilizar o Programa Saúde da 
Família como um avanço importantíssimo na humani-
zação do tratamento da saúde.

Para atingir os objetivos se faz necessário no 
Programa de Saúde da Família o processo de defini-
ção do piso salarial dos agentes de saúde, para dar 
estabilidade aos mesmos. E, infelizmente, por des-

compromisso de alguns gestores, ainda não fizeram, 
meramente por questões políticas.

Ter uma participação maior do Governo Federal 
no sentido de garantir salários dignos para os profissio-
nais das equipes. Muitas equipes, essa é a realidade 
do Brasil dos SPS, não têm médicos ou algumas não 
cumprem o compromisso de carga horária previsto no 
programa. É preciso que haja um aporte do Governo 
Federal para garantir salários, para que os médicos 
possam dar tempo integral nos PS, em todas as uni-
dades de SPS.

Além de outras ações modernas, gerenciais que 
possam aprimorar esse tão valoroso projeto.

Aproveito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 
particular o meu conterrâneo Senador Vital do Rêgo, 
que acompanhou todo o processo de lançamento da 
Campanha da Fraternidade, no nosso Estado, para 
transcrever nos Anais desta Casa uma carta aberta à 
população, um artigo, escrito por Dom Aldo Pagotto, 
Arcebispo da Paraíba, sobre a Campanha da Frater-
nidade, publicada ontem, dia 26, no Jornal Correio da 
Paraíba.

Antes de transcrever, concedo o aparte ao Se-
nador Vital do Rêgo.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Emi-
nente conterrâneo e amigo Senador Cícero Lucena, eu 
vim o mais depressa que podia do meu gabinete para 
ter o prazer de apartear V. Exª, dizendo-me feliz, por-
que V. Exª, como o Senador Ferraço, falou daquele que 
é um evento ecumênico, porque deixa de ser apenas 
católico pela sua grandiosidade, que é a Campanha 
da Fraternidade – poderei versar pouco mais sobre 
ele. Mas entendo que a CNBB escolheu, em extraor-
dinária hora, o tema da saúde, por força da sua impor-
tância, para que se coloque a saúde como prioridade 
nacional. Aqui no Senado, fazemos o nosso esforço. 
O Governo tem efetivamente avançado em alguns 
pontos de alta complexidade – e falo para um médico 
que preside eventualmente a nossa sessão, o nosso 
segundo Vice-Presidente, Senador Moka –, e noutros 
não estamos ainda sentindo o tamanho da dimensão 
e da gravidade que é, em um país continental como o 
nosso, não tratar a saúde como prioridade nacional. 
Em nosso Estado, a Paraíba, nós temos problemas 
os mais diversos. Quando prefeito, o senhor, em boa 
hora, de forma inusitada e inédita no País inteiro, fez 
uma campanha de levar às pessoas carentes e que 
precisavam de medicação de uso contínuo os remédios 
necessários. Poderia ser um programa modelo nacional. 
Lamentavelmente, na sua sucessão, foi desmantelado 
o serviço de saúde e agora nós estamos privatizan-
do o que é público na Paraíba com a privatização dos 
hospitais de trauma de João Pessoa e, sequenciada-
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mente, de Campina Grande. É o mesmo Estado que 
é foco de dengue, que tem altíssima probabilidade de 
aumentar os casos de dengue neste ano. Mas trato 
desse assunto, com o dever de lhe parabenizar, porque 
merece de todos nós uma pauta, repito, prioritária. E 
V. Exª e outros oradores poderão fazer. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Agradeço o aparte do Senador Vital, que também é 
médico, e, como homem público está interessado em 
dar a sua contribuição sempre competente, no senti-
do de que, nas suas funções e atribuições, possa co-
laborar para que tenhamos um país mais justo, mais 
humano e mais solidário.

Continuo, Srª Presidente, dando início à leitura 
do artigo de Dom Aldo Pagotto:

A Campanha da Fraternidade de 2012 
aborda a saúde pública. A temática é abrangen-
te, priorizando a conscientização da população 
sobre a vida saudável. A CF 2012 ressalta a 
importância da medicina preventiva, além da 
curativa. As várias pastorais da Igreja vivem 
graças ao serviço voluntário assumido por pes-
soas generosas, devidamente capacitadas. O 
amor solidário e cristão revela a sua força de 
transformação.

Muitos voluntários colaboram nos con-
selhos municipais de saúde. Recursos da me-
dicina popular são utilizados como auxiliares 
valiosos na prevenção e cura de doenças junto 
às pessoas em situações de carência e sofri-
mento. Doenças e enfermidades são evitadas 
graças aos agentes voluntários dispostos a es-
clarecer a população sobre questões básicas 
de higiene, nutrição, doenças transmissíveis 
(etc). Há várias experiências de prevenção, 
seguindo o sábio adágio [popular] “principiis 
obsta” (corta-se o mal no começo).

A nucleação e a capacitação de lideran-
ças representativas é uma forma de colabora-
ção efetiva na esfera da saúde pública, diante 
do fato de milhares de pessoas viverem em 
condições sub-humanas, em ambientes insa-
lubres e precariedade de recursos. O Sistema 
Único de Saúde (SUS) corresponde a uma 
política exemplar de atenção à saúde públi-
ca, não obstante suas limitações e impasses 
a serem superados.

A Igreja incentiva a colaboração da po-
pulação na otimização do Sistema Único de 
Saúde (SUS) reivindicando melhorias de aten-
dimento, seja na atenção primária, seja em 
situações gravosas. É indispensável valorizar 
o corpo médico e [a equipe] hospitalar, devida-

mente financiados com recursos públicos, fruto 
de salgados impostos pagos pela população. 
Vê-se com esperança a aprovação da Emenda 
Constitucional 29 assegurando verbas para a 
saúde pública e evitando desvios de recursos 
prioritários para outros fins.

A CF 2012 pretende divulgar os meios 
para uma vida mais saudável; sensibilizar os 
familiares na atenção aos seus próprios paren-
tes enfermos ou mal cuidados; criar ou revita-
lizar a “pastoral da saúde” nas comunidades 
onde mais se necessita; difundir práticas ca-
seiras de prevenção e cura de enfermidades. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
2003 redefiniu a saúde: “um estado de com-
pleto bem-estar físico, mental, espiritual e so-
cial, não apenas uma ausência de doenças”. 
Cristo, médico do corpo e do espírito, veio para 
que nele todos tenham Vida (Cf. Jo. 10,10). Ele 
vincula a cura das doenças e enfermidades à 
libertação do pecado e todo o mal (cf. Mc. 2,1-
12). Jesus confiou à Igreja a missão de integrar 
a dimensão espiritual ao serviço da caridade, 
o cuidado das pessoas carentes.

Essa característica do humanismo cris-
tão junto aos empobrecidos torna-se uma in-
cumbência que, entanto, pertence ao Estado. 
Através das várias pastorais assumidas pela 
Igreja, encontram-se a Pastoral da Criança 
(PC) e da Pessoa Idosa (PPI), fundadas pela 
nossa inestimável líder, Drª Zilda Arns Neu-
mann. A prática da Pastoral da Criança contri-
buiu para reduzir a mortalidade infantil. De 1980 
a 2010, os óbitos de crianças nascidas vivas 
decresceram 71,23%. A Pastoral da Criança 
oferece apoio integral às gestantes e mães 
acompanhando-as com supervisão nutricional, 
insistente incentivo ao aleitamento materno e 
à vacinação das crianças (e outras práticas 
caseiras).

Essa atenção à vida de todos visa à su-
peração dos maus tratos; evita que milhares 
de gestantes e mães sejam induzidas à pra-
tica do aborto provocado. A Igreja orienta os 
cristãos à colaboração parceira com todas as 
formas legítimas de defesa e promoção da 
vida humana.

Dom Aldo Pagotto, Arcebispo da Paraíba.”

E antes de concluir, Presidente, peço permissão 
para ouvir o aparte do Senador Moka 

O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Se-
nador Cícero Lucena, presidi a sessão a tarde intei-
ra e V. Exª hoje é o quarto Senador... E me informa o 
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Senador Vital que vai abordar o mesmo tema. Veja a 
importância que a Campanha da Fraternidade colocou! 
E eu acho fundamental. Lamentavelmente isso não 
aconteceu antes da votação da Emenda nº 29, por-
que a Emenda nº 29, votada aqui no Senado, cometeu 
um equívoco muito grande. Nós acabamos dando aos 
Municípios e aos Estados, regulamentando valores 
percentuais aos Municípios e aos Estados, e deixan-
do de fora a União, que era o projeto que eu gostaria 
que tivesse sido votado, do Senador hoje Governador 
Tião Viana. Então, eu torço para que essa Campanha 
da Fraternidade mostre que a Emenda 29, do jeito que 
foi votada, não resolve o problema de financiamento. 
Concordo que precisa de gestão, que precisa de muita 
melhoria, mas é claro que nós precisamos aumentar 
o financiamento da saúde. Não poderia dizer, mas vai 
falar aqui o Presidente da Comissão Mista de Orça-
mento, o contingenciamento de R$5 bilhões na saúde 
é, sem dúvida nenhuma, alguma coisa que o Congres-
so Nacional não pode aceitar. Nós temos que, sim, no 
final da Campanha da Fraternidade, dar também a 
responsabilidade do Governo Federal, da União, de 
estabelecer um valor mínimo na base de 10% de tudo 
que arrecada, para que a gente possa financiar digna-
mente a saúde deste País. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – Eu 
é que agradeço o aparte de V. Exª. E, tendo a presen-
ça do Senador Vital do Rêgo, ele sabe que nós tínha-
mos um conterrâneo que, em determinado momento, 
na inauguração de um hospital em Campina Grande, 
disse que aquilo era uma casa que, infelizmente, se 
procurava e, felizmente, se encontrava – Alcides Car-
neiro, lembra-me o Senador Vital. E aí eu, plagiando-o, 
ou tendo o atrevimento de dizer, digo que, infelizmen-
te, muitos brasileiros procuram o SUS e, felizmente, 
nós o encontramos, mas não podemos deixar de ter 
a consciência de que muito e muito precisa ser feito: o 
financiamento, o gerenciamento e, também, a huma-
nização do atendimento.

Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, 
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Srª Presidente, pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
denta Ana Amélia, quero manifestar o meu repúdio a 
mais uma ação inaceitável, injustificável e hedionda que 

aconteceu na madrugada de sábado para domingo na 
cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Refiro-me 
à queima e à tentativa de assassinato de alguns mora-
dores de rua, que dormiam na rua, naquele momento, 
naquela cidade. Um deles, o Sr. José Edson Nicolas de 
Freitas, de 26 anos, não resistiu porque teve 70% do 
seu corpo queimado e acabou vindo a falecer. O outro, 
Paulo César Maia, teve 20% do seu corpo queimado, 
com queimaduras no tórax, no abdômen, no braço es-
querdo, na face e nos órgãos genitais.

Acabo de falar com o diretor do Hospital Regional 
da Asa Norte, Dr. Paulo Feitosa, que me relata que a 
sua situação é estável, embora correndo ainda risco 
de vida porque, nesses casos, há sempre a possibili-
dade de infecções secundárias.

Quero dizer que é uma questão de honra para 
todos nós moradores de Brasília e para todos nós 
brasileiros que esse crime seja desvendado e que os 
responsáveis sejam presos e exemplarmente punidos. 
Nós não podemos conviver com esse tipo de coisa.

Há 15 anos, Brasília sofreu um episódio pareci-
do, lamentável, que expôs de forma muito negativa a 
imagem da nossa cidade, quando um grupo de jovens 
de classe média, aqui no Plano Piloto, ateou fogo em 
um índio que dormia numa parada de ônibus, o índio 
Galdino Jesus dos Santos.

É uma questão de honra, para as autoridades do 
Distrito Federal e para a população do Distrito Federal, 
que esse crime seja desvendado e que seus respon-
sáveis sejam exemplarmente punidos.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 

– RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg. Eu 
havia feito também esse registro, porque, na sessão 
de hoje, tivemos uma atenção especial a respeito do 
acidente que aconteceu na base brasileira na Antártica 
e esse assunto passou ao largo. 

Felizmente, V. Exª traz também à tona essa dis-
cussão que requer das autoridades do Distrito Federal 
a apuração rigorosa e rápida desse crime, que é bár-
baro, mais de selvageria do que qualquer referência 
de atitude humana em relação a isso, lembrando bem 
o que aconteceu em 1997, no dia 20 de abril, por la-
mentável coincidência no Dia do Índio, quando o Gal-
dino Jesus dos Santos foi assassinado, na 703 Sul, 
em pleno coração de Brasília.

Com a palavra o Senador Vital do Rêgo, como 
orador inscrito.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Minha amiga e Presidente desta sessão, Senadora 
Ana Amélia, uma das mais inteligentes e competen-
tes mulheres deste Parlamento, Srªs e Srs Senadores, 
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quero manter, desde a Quarta-feira de Cinzas, quando 
o Senador Rollemberg já mencionava a importância do 
tema escolhido pela Campanha da Fraternidade, saúde 
como prioridade nacional, e aprofundar o debate sobre 
essa matéria e, aqui nos meus elementos de convic-
ção e de ideia nesse discurso escrito, eu falava sobre 
a importância da Quaresma, que é para nós católicos 
um momento de reflexão sobre a expiação, a dolorosa 
vida final de Cristo, que morreu por nós. 

E hoje eu ouvi, em algum momento, durante o 
dia, o significado mais popular, mais popular. Não foi no 
púlpito de uma igreja, não foi sobre o altar. Mas eu vi 
uma pessoa do povo perguntando a mim o significado 
para mim da Quaresma e eu fiz todo um cabedal de 
formulações litúrgicas e religiosas, já que me conside-
ro como tal, e ela me disse: para mim, a Quaresma é 
seguir o exemplo do Cristo, não fazer ninguém sofrer; 
para mim, a Quaresma é amar.

Eu fiquei tão sentido, reflexivo, e ela foi mais, ela 
disse: o Cristo passou 40 dias refletindo, sofrendo, 
amargurado; e nós, será que, com esse exemplo, não 
podemos fazer o bem ao nosso próximo? Não pode-
mos fazer ao nosso semelhante amar como o Cristo 
nos ensinou?

Por estas e outras convicções, eu falo com muita 
emoção, Senadora, da Quaresma como significado de 
renascimento, de vida. E nada mais oportuno do que a 
CNBB ter criado como tema da campanha deste ano 
a saúde. E aí vêm as minhas preocupações. A gente 
precisa ter a seriedade, a independência, a convicção 
política e pública de assumir as nossas responsabilida-
des. O Congresso Nacional pautou a Emenda 29 como 
prioridade na Câmara, e veio ao Senado. Durante as 
debates que surgiram nesta Casa durante a aprovação 
da Emenda 29, eu usei, como Presidente da Comissão 
Mista de Orçamento, diversas vezes da tribuna para 
dizer aos meus pares que, por convicção e pela força e 
determinação do Relator-Geral Deputado Arlindo Chi-
naglia, que fez um grande relatório, nós iríamos, com a 
Emenda 29, ganhar mais que a proposta da Oposição, 
que era taxar 10% das receitas da União para saúde, 
assim como foi feito em nível estadual e municipal. Eu 
o fiz com convicção, munido de um compromisso que 
entendo que o Governo teve e há de ter.

Hoje, quando voltava e regressava desse período 
branco de feriado, eu me debruçava sobre o contingen-
ciamento dos R$55 bilhões. E eu falo com a autoridade 
de Presidente da CMO.

Entendo que a cifra de 55 milhões é prudencial; 
não é além da expectativa, nem aquém do que se es-
perava; algo em torno de 45 milhões a 60 milhões eu 
aguardava. E aguardava porque entendo que o go-
verno, de forma responsável, tem utilizado o contin-

genciamento para, no começo do exercício, do ano, 
deixar a economia em stand by no que diz respeito 
ao desenvolvimento porque, por trás de nós, existe 
uma crise internacional que, graças à solidez da nos-
sa economia, não nos contaminou. Mas essa crise in-
ternacional pode chegar ao Brasil, e nós precisamos, 
com a responsabilidade da Presidente Dilma, mantê-la 
afastada do território brasileiro.

Mas, uma coisa que não aceito, e vou pedir licen-
ça e tratar pessoalmente com a minha companheira 
e amiga Ministra do Planejamento Miriam Belchior, e 
vou tratar com o Ministro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, é o esforço feito pela Comissão de Orçamento, 
pelo Congresso Nacional, para colocar mais de sete 
milhões novos de financiamento da saúde por meio 
de emendas parlamentares, por meio de um trabalho 
que nós fizemos junto a cada bancada, dizendo que 
saúde deve ser entendida pelo Congresso como prio-
ritária. E a gente só pode afirmar que é prioritária se 
ela estiver no orçamento, aumentando-se os recursos 
do SUS que, nos quatro cantos deste País, se enten-
de como subdimensionados. Nós aumentamos; nós 
ampliamos com ação extremamente democrática e 
participativa, presidente Ana Amélia: foi a criação, por 
parte do Deputado Chinaglia, das emendas de inicia-
tiva popular. Este Brasil inteiro fez audiências públicas, 
se mobilizou nas câmaras, nas assembleias legislati-
vas para criar um orçamento à luz das expectativas 
do Município, do Estado, por meio de um quesito só: 
saúde como prioridade.

Eu não entendo e vou dizer isso à Ministra do 
Planejamento, já disse isso ao meu Líder Renan Ca-
lheiros, eu não entendo o contingenciamento na saúde; 
foi poupado o PAC, foi poupado o Minha Casa, Minha 
Vida, projetos essenciais fantásticos do Governo. Esta 
economia brasileira só está como está, principalmente 
a economia interna – e falo para uma jornalista eco-
nômica como V. Exª – porque tem no mercado interno 
a sua força.

Tomo como exemplo uma caminhada que fiz com 
um correligionário num município pequeno, Fagundes, 
nosso querido Júlio César. Ele me dizia: “Nesse espa-
ço pequeno do centro da cidade, antes nós tínhamos 
apenas duas casas de venda de material de constru-
ção; hoje são seis”.

É a multiplicação da economia interna através 
de um programa extraordinário como o Minha Casa, 
Minha Vida. Está de parabéns o Governo, que tirou do 
contingenciamento, afastou do contingenciamento, o 
PAC e o Minha Casa, Minha Vida, que são projetos es-
truturantes, mas nós temos que tentar dialogar com o 
Governo. Eu vou procurá-lo para isso, para evitar que 
esse contingenciamento chegue às emendas parlamen-
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tares que tratam exclusivamente da saúde pública. Não 
pode o Congresso dar com as duas mãos e o contin-
genciamento tirar, porque a decisão do Congresso foi 
uma decisão trabalhada no País inteiro.

Eu tenho absoluta convicção... Guardo essa ex-
pectativa e essa esperança e não tenho dúvida de que 
se minha esperança diminuir ou adormecer, eu haverei 
de testemunhar o meu desencanto também desta tribu-
na. Eu não tenho dúvida de que o Governo vai reavaliar 
esse quesito da saúde pública no contingenciamento 
programado, projetado, e que, necessariamente, não 
será cumprido. Mas entendo como medida prudencial 
que afastemos a saúde, que a área econômica enten-
da que é prioridade nacional resgatar o SUS, que é o 
mais belo programa do mundo de assistência à saúde. 
As economias mundiais... Se vocês analisarem e estu-
darem o quesito saúde pública em outras economias, 
vocês vão ver como estão atrasadas, mas para nós só 
falta gestão e dinheiro, só falta gestão e orçamento. 
Quanto à gestão, eu acredito no Governo. Eu tenho 
absoluta convicção de que o Ministro Padilha está es-
truturando para fazê-la. O funcionamento o Congresso 
deu e o Governo não pode tirá-lo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é 
outro momento em que gostaria de me posicionar a 
respeito de segurança pública. Sou formado tanto em 
Medicina como em Direito. Sou filho de um advogado, 
de um liberal por excelência. 

Eu acompanhei meu pai em mais de cem dos 
quinhentos júris que ele fez. Eu era apaixonado pela 
verve, pelo conhecimento jurídico, pela formação lati-
na de meu pai. E apenas nove dos 508 júris que meu 
pai fez foram feitos na tribuna de acusação, como as-
sistente do Ministério Público. Ele era um libertário. 
Ele entendia que a liberdade, como eu entendo, é o 
segundo e mais precioso bem do indivíduo. Mas, se 
meu pai estivesse vivo – ele está ausente fisicamente 
há dois anos –, talvez ele me puxasse as orelhas ou 
ligasse para mim e me dissesse “meu filho, que loucura 
é essa sua de, na tribuna do Senado, bater na mesa 
e dizer ‘eu não acredito no sistema penal brasileiro’, 
‘eu não acredito no sistema prisional brasileiro’, ‘eu 
não acredito na Lei de Execuções Penais’?” Porque 
o que estamos vendo, nestes momentos saturados 
de violência, violências abomináveis, momentos em 
que a vida não vale absolutamente nada, é a certeza 
da impunidade, impunidade do cidadão que comete 
o homicídio, o atentado contra a vida, as tipificações 
penais, e a impunidade daquele que, pretensamente, 
vai a um sistema prisional. O sistema prisional brasi-
leiro não reintegra o cidadão à sociedade. Muito e an-
tes ao contrário, ele é uma fábrica de marginais mais 
especializados ainda. 

Hoje, fiz um comentário para minha esposa: o 
jornal Hoje, da Rede Globo, teve, hoje, 80% de seu 
conteúdo relacionado à violência. Era o jet ski que as-
sassinou a criança que conhecia a praia pela primeira 
vez, era o bote imprudentemente conduzido por outro 
jet ski, do pai, que terminou assassinando o filho, é o 
atentado na farmácia... Que País é este? Que País é 
este, Senadora? Ajude-me neste discurso, embora V. 
Exª não possa. Tantos já me apartearam, peço o aparte 
de V. Exª, que é uma jornalista e pode me ajudar mais. 
Sei que, regimentalmente, isso não seria tão permitido, 
mas é um prazer ouvi-la.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Vital do Rêgo, às vezes o Regimento 
tem sentido na disciplina e no ordenamento dos tra-
balhos, mas falar sobre um tema que está no coração 
dos brasileiros... O que V. Exª aborda tem a ver com 
duas questões, uma delas V. Exª já citou: a impunida-
de. Só 3% das investigações sobre crimes cometidos 
no Brasil chegam a bom termo, 3%, Senador Vital, é 
muito pouco. Isso estimula a criminalidade, porque o 
crime não tem consequências. Primeiro ponto. O se-
gundo ponto foi o início do seu discurso falando sobre 
Jesus e sobre a Quaresma. Penso que a sociedade e 
a família brasileira estão, de alguma maneira, doen-
tes. Falta diálogo, falta Deus no coração e um pouco 
mais de espiritualidade para que valores da vida não 
sejam subvertidos e que roubar um tênis para ter um 
produto de marca seja mais importante que a vida de 
um outro adolescente. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
É verdade.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Nós temos que repensar sobre isso. Temos que 
repensar também sobre o sistema prisional brasileiro. 
Eu visitei, Senador Vital do Rêgo, a penitenciária de 
Cuba, passei dois dias visitando essa penitenciária. A 
Constituição brasileira proíbe que o apenado traba-
lhe. Cuba, que é referência em muitas coisas – como 
na educação e na saúde – acho que deveria servir de 
exemplo na questão da penitenciária. Os apenados 
na penitenciária de Cuba, 2.300 presos, trabalham e 
respondem com cada ofício que fazem por 80% do 
custeio da prisão. Hoje, no Brasil, os apenados estão 
num hotel pago pela sociedade, às vezes pelos pais 
daqueles filhos que foram assassinados por aquele que 
está preso numa cadeia. Portanto, o nosso desafio é 
muito grande, Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Cabe a nós. O exemplo que a senhora está colocando, 
eminente e brava Senadora gaúcha, é exatamente esse. 
Cabe a nós do Congresso repensarmos este Brasil 
que codificou o seu Direito Penitenciário, que codifi-
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cou os seus estatutos que abordam a questão penal. 
A sociedade anda com uma velocidade inimaginável e 
os valores estão saindo por nossas mãos, os valores 
morais, os valores cristãos, os valores da ética.

Então, ou a gente repensa isso... Estou criando na 
Comissão de Justiça e espero contar com a participa-
ção do nosso relator da juventude, Senador Randolfe 
Rodrigues. Queridíssimo amigo, parabéns pelo trabalho. 
Eu já me candidatei, como não pude me candidatar 
na Comissão de Justiça, tendo em vista a presença, 
uma presença tão identificada com a juventude. Tive 
que preterir isso na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, mas me senti extremamente representado pelo 
seu relatório. Já estou candidatando-me para relatar 
o Estatuto da Juventude na CAS, para poder acompa-
nhar. Não farei mais do que acompanhar integralmente 
o belíssimo relatório de V. Exª.

Mas, Senadora Ana Amélia, solicitarei, na Comis-
são de Constituição e Justiça, a criação de uma subco-
missão para estudar a reforma do sistema penitenciário 
brasileiro. Vamos tratar claramente da progressão de 
regime. Se é condenado a 90 anos, o preso sai de lá 
rindo, porque vai cumprir oito anos. E estou fora, mui-
to mais especializado do que antes. A progressão de 
regime filosoficamente é bonita, mas, na prática, o que 
estamos vendo?

Vamos discutir, nessa comissão, também, a ques-
tão da maioridade penal. Vamos ter coragem de discutir 
a maioridade penal, porque hoje as quadrilhas estão 
especializando os meninos, exatamente para comete-
rem e assumirem os crimes.

Ora, não devemos ficar omissos ou coniventes 
ou convenientes com a situação. Precisamos ter co-
ragem. Tenho certeza de que conto com a bravura do 
povo gaúcho e dos homens e das mulheres do Ama-
pá também.

Srªs e Srs. Senadores, feito esse desabafo, agra-
deço o tempo cedido por V. Exª, Srª Presidente.

Na Campanha da Fraternidade, quando discuti-
mos Cristo em nossa vida, quando discutimos e deba-
temos nos cultos, nas liturgias e nos encontros, a força 
que foi esse Homem que revolucionou o mundo, o que 
Ele disse e o que foi dito sobre Ele, que se perpetua 
por mais de 2000 anos, ninguém jamais pode imaginar 
a intensa responsabilidade que nós, cristãos, temos 
de viver Cristo em nossas vidas, permanentemente.

Muito obrigado, Senadora Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Muito obrigada, Senador Vital do Rêgo. Queria 
dizer que foram importantes os esclarecimentos que V. 
Exª prestou desta tribuna a respeito da confecção do 
Orçamento da União para 2012, porque a Presidência 
da CMO, da Comissão Mista de Orçamento foi de V. 

Exª, e a Relatoria foi do Deputado Arlindo Chinaglia, 
e ambos são médicos. 

Portanto, em matéria de saúde, não há o que 
duvidar do esforço que os dois fizeram para compor 
uma equação bastante complicada e assegurar para 
a saúde os recursos necessários, porque hoje quem 
está sendo penalizado entre os entes federativos são 
os Municípios, que devem, pela lei, aplicar 15% da 
sua receita líquida em saúde e aplicam, na média, de 
23% a 25%. Os Estados, a maioria deles não cumpre 
os 12%, e a União não chegou a aceitar os 10% que 
a Emenda 29 propõe. 

Então, o esclarecimento de V. Exª foi extrema-
mente oportuno.

Antes de conceder a palavra, que imagino ser 
por uma solicitação pela ordem, ao Senador Randolfo 
Rodrigues, faço um registro.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RR) – Há sobre a mesa requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTOS NºS 65 E 70, DE 2012

(Nº 65, de 2012, do Senador Rodrigo Rollemberg, do 
PSB do Distrito Federal. Requeiro, nos termos 
regimentais, seja registrado nos Anais desta 
Casa voto de pesar pelo falecimento do Su-
boficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do 
Sargento Roberto Lopes dos Santos, militares 
da Marinha Brasileira, vítimas do incêndio que 
atingiu a Estação Antártica Comandante Fer-
raz, ocorrido na madrugada do último dia 25 de 
fevereiro. Requeiro, por fim, que essa iniciativa 
seja comunicada às famílias dos de cujus. Sala 
das sessões.); e

(Nº 70, de 2012. Requeiro, nos termos regimentais e 
de acordo com as tradições desta Casa, as se-
guintes homenagens de pesar pelo falecimento 
em ato de bravura do Suboficial Carlos Alberto 
Vieira Figueiredo e do Primeiro-Sargento Ro-
berto Lopes dos Santos, no dia 25 de fevereiro 
de 2012, quando tentavam combater um incên-
dio ocorrido na Estação Antártica Comandante 
Ferraz. Pediram, nesse requerimento, a inserção 
em ata de voto de profundo pesar, a apresen-
tação de condolências às respectivas famílias e 
a apresentação de condolências ao Comando 
Militar da Marinha do Brasil. Sala das sessões, 
27 de fevereiro de 2012. Autor: Senador Sérgio 
Souza, do PMDB do Paraná.)

São os seguintes os Requerimentos na 
íntegra:
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REQUERIMENTO N° 65, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, seja registrado 
nos Anais desta Casa voto de pesar pelo falecimento 
do Suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do Sar-
gento Roberto Lopes dos Santos, militares da Marinha 
brasileira, vítimas do incêndio que atingiu a Estação 
Antártica Comandante Ferraz, ocorrido na madrugada 
do último dia 25 de fevereiro. Requeiro, por fim, que esta 
iniciativa seja comunicada às famílias dos de cujus.

Sala das Sessões, Senador Rodrigo Rollem-
berg, PSB/DF.

REQUERIMENTO N° 70, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo 
com as tradições desta Casa, as seguintes homena-
gens de pesar pelo falecimento, em ato de bravura, 
do Suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do 
Primeiro-Sargento Roberto Lopes dos Santos, no dia 
25-2-12, quando tentavam combater o incêndio ocor-
rido na Estação Antártica Comandante Ferraz:

a) inserção em ata de Voto de Profun-
do Pesar;

b) apresentação de condolências às res-
pectivas famílias;

c) apresentação de condolências ao Co-
mando Militar da Marinha do Brasil.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Sérgio Souza.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RR) – Os requerimentos lidos vão à publicação e 
serão encaminhados na forma do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 66, DE 2012 

Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento 

Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Exce-
lência licença para ausentar-me dos trabalhos da 
Casa, no período de 12 a 17 de março do corrente 
ano, quando participarei, como representante do Se-
nado Federal, do VI Fórum Mundial da Água: Tempo 
de Soluções, organizado pelo Conselho Mundial da 
Água e pelo Governo da França, em Marselha, Re-
pública Francesa.

Comunico a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 39, I, do Regimento Interno, que estarei ausente 
do País no período de 11 a 19 de março deste ano.

Sala das Sessões, – Senador Rodrigo Rollem-
berg. 

REQUERIMENTO Nº 67, DE 2012 

Rqueiro nos termos do art. 40 do Regimento In-
terno do Senado Federal, licença para me ausentar 
do País entre os dias 12 e 17 de março do corrente 
ano, quando participarei do VI Fórum Mundial da Água: 
Tempo de Soluções, organizado pelo Conselho Mun-
dial da Água e pelo Governo da França, a realizar-se 
em Marselha, República Francesa. 

Por este motivo, nos termos do art. 39, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, comunico 
que estarei ausente do País no período entre 10 e 18 
de março do corrente ano.

Sala das Sessões, – Kátia Abreu.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 68, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento do ex-Gover-
nador do Paraná, João Mansur, ocorrido na noite de 
quinta-feira, em Curitiba.

Justificação

O Paraná acaba de perder uma das mais mar-
cantes figuras humanas do seu cenário político, que 
foi o ex-Governador João Mansur, que nos deixou na 
madrugada de hoje, aos 89 anos de idade.

Natural da pacata cidade de Irati, no interior pa-
ranaense, onde nasceu em 1923, João Mansur pare-
cia fadado a seguir a tradição familiar, dedicando-se 
ao comércio, quando, em 1951, seus conterrâneos 
decidiram elegê-lo vereador e, em seguida, prefeito 
do município.

João Mansur tomou gosto pela política e, graças 
à dedicação que demonstrara à vida pública na Câ-
mara e na Prefeitura, facilmente elegeu-se deputado 
estadual na eleição seguinte, em 1958. O reconhe-
cimento do eleitorado da sua região ao seu trabalho 
permitiu que ele se reelegesse deputado estadual por 
nada menos que cinco legislaturas consecutivas. E sua 
incomum capacidade de articulação e de negociação 
e, particularmente, suas atitudes sempre conciliado-
ras, permitiram que passasse uma longa temporada 
na presidência da Assembleia Legislativa do Paraná.

Foi na condição de presidente do Legislativo que 
João Mansur acabou Governador do Paraná, convocado 
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a assumir a chefia do Executivo quando seu titular, o 
saudoso professor Pedro Viriato Parigot de Souza, veio 
a falecer, em 11 de julho de 1973. Mansur governou 
o Paraná por 39 dias, até que a Assembleia Legisla-
tiva elegesse Emílio Gomes para concluir o mandato.

A personalidade aparentemente pacata, sempre 
conciliadora, do homem conhecido por seu inseparável 
cigarro de palha, escondia outra faceta, surpreenden-
te, que se revelou depois que ele já havia deixado a 
vida pública e vivia em seu apartamento em Curitiba. 
Numa manhã, ele tomava seu chimarrão matinal ain-
da na cama, ao lado da esposa, quando o quarto foi 
invadido por dois assaltantes armados, um deles man-
tendo a empregada dominada, agarrada pelo pescoço.

Na primeira vacilada dos bandidos, João Man-
sur, revelando um impressionante sangue frio, numa 
atitude extremamente temerária empunhou o revólver 
que sempre mantinha sob o travesseiro e trocou tiros 
com os bandidos. Ele conseguiu matar ambos, o que 
colocou em fuga o resto da quadrilha que saqueava 
outros apartamentos.

Mais pela importante participação que teve na 
vida pública paranaense, à qual se dedicou por tanto 
tempo, entendo que João Mansur se faz merecedor 
dessa homenagem por parte do Senado Federal que 
me sinto extremamente honrado em propor.

Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 69, DE 2012

Requer, nos termos do art. 199 do Re-
gimento Interno, realização de Sessão Es-
pecial pelo Plenário do Senado em home-
nagem ao lançamento, pela CNBB, da Cam-
panha da Fraternidade 2012, com o tema 
“Fraternidade e Saúde Pública”.

Requeiro, nos termos regimentais, realização de 
sessão especial em homenagem ao lançamento, pela 
CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), da 
Campanha da Fraternidade 2012, com o tema “Frater-
nidade e Saúde Pública”.

Justificação

Foi aberta, na tarde de quarta-feira de cinzas, no 
dia 22 de fevereiro, a 49ª Campanha da Fraternidade 
(CF), cujo tema é “Fraternidade e Saúde Pública”, com o 
lema “Que a saúde se difunda sobre a terra”. O objetivo 
é chamar a atenção para a situação da saúde pública 

no país, intensificando o debate que ganhou maiores 
dimensões com a chamada PEC 29. A Igreja espera 
sensibilizar a população sobre os diversos problemas 
enfrentados pela saúde pública no país, como as lon-
gas filas para o atendimento, a demorada espera para 
a realização de exames; a falta de vagas nos hospitais 
públicos e a falta de medicamentos, mencionando tam-
bém a situação da saúde indígena, dos quilombolas 
e da população que vive nas regiões mais afastadas.

A Campanha da Fraternidade está na sua 49ª 
edição e é realizada todos os anos tendo como prin-
cipal objetivo despertar a solidariedade das pessoas 
em relação a um problema concreto que envolve a 
sociedade brasileira, buscando caminhos e apontan-
do soluções e, nesse ano tentará refletir o cenário da 
saúde no Brasil, conscientizando o Governo da pre-
carização de condições dos hospitais e mobilizando a 
sociedade civil para reivindicar melhorias, merecendo, 
assim, as devidas homenagens do Senado Federal.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N° 71, DE 2012

Solicita informações ao senhor Minis-
tro de Estado da Defesa sobre o Programa 
Antártico Brasileiro - Proantar.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição 

Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas as seguintes informações ao senhor Minis-
tro de Estado da Defesa sobre o Programa Antártico 
Brasileiro – PROANTAR:

1. Qual o volume de recursos previstos nos orçamen-
tos destinados ao Programa Antártico Brasileiro 
nos anos de 2003 a 2011?

2. Qual o percentual dessas previsões foi efetivamente 
executado em cada um desses anos?

3. Procede a informação divulgada pela imprensa de 
que uma embarcação que transportava 10 mil 
litros de combustível para a base científica bra-
sileira Comandante Ferraz naufragou a pouco 
menos de um quilômetro da estação?

4. Qual a motivação para se manter o sigilo do epi-
sódio?

5. Que providências foram tomadas para içar a embar-
cação bem como para bombear o combustível 
que se encontra no seu interior?

6. A manutenção da embarcação no fundo do mar 
não fere acordos internacionais que tratam da 
proteção ambiental da Antártica?

7. Procede a informação de que o navio de apoio oce-
anográfico Ary Rongel - essencial às operações 
no continente gelado - está quebrado há quase 
dois meses, no porto de Punta Arenas (Chile)?

8. Há outras embarcações na mesma situação?
9. Qual a justificativa para a falta de estabilidade or-

çamentária do Proantar?

Justificação

O incêndio que destruiu a estação Comandan-
te Ferraz na Antártica serviu para jogar luz sobre os 
programas de pesquisa desenvolvidos pelo Brasil no 
continente gelado.

Nossos cientistas têm tido de conviver não só 
com a inospitalidade do clima polar, mas principalmente 
com a falta de apoio do governo.

O Programa Antártico Brasileiro (Proantar) tem 
convivido com dificuldades nos últimos anos. As verbas 
orçamentárias vêm sendo cortadas, os pesquisadores 
enfrentam atrasos nos repasses e a estrutura instalada 
na região polar é inadequada: a concepção da Coman-
dante Ferraz é antiga e os sistemas de energia e de 
hidráulica são ruins, atestam pesquisadores.

Tudo isso dá margem para acidentes – e não 
apenas para o que ocorreu neste fim de semana. Em 
dezembro, uma embarcação rebocada pela Marinha 
brasileira afundou no mar antártico. Carregava 10 mil 
litros de óleo combustível. Estacionada a 40 metros de 
profundidade e a 900 metros da praia onde fica a esta-
ção incendiada no sábado, até hoje não foi resgatada. 

O navio de apoio oceanográfico Ary Rongel, 
está parado desde dezembro num estaleiro em Punta 
Arenas, no Chile, refazendo seu motor principal. O in-
cêndio, o naufrágio e o estrago no navio dão ideia da 
penúria que assola o Proantar.

Informações sinalizam que os recursos destina-
dos para as pesquisas na Antártida vêm caindo ano a 
ano. A previsão para este ano é a menor desde 2006, 
segundo a Folha de S.Paulo. “O valor para 2012 é 
42% abaixo do orçamento do ano passado, caindo de 
R$18,3 milhões para R$10,7 milhões. O valor desse 
ano é praticamente o mesmo de 2005 corrigido.”

A União não vinha investindo nem mesmo na 
manutenção da base de pesquisa. Segundo O Globo, 
apenas metade do orçamento da Comandante Ferraz 
foi efetivamente gasto em 2011 na consecução de 
pesquisas e no funcionamento da estação polar. Dos 
R$18,3 milhões, apenas R$9,2 milhões foram pagos 
no ano passado, “o menor montante desde 2005”.

Os problemas na estação Comandante Ferraz es-
tão longe de ser os únicos enfrentados pela comunidade 
científica brasileira. Hoje a Folha também revela que 
bolsistas da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior), vinculada ao Ministério 
da Educação, estão com seus pagamentos atrasados 
desde janeiro. O problema tem sido recorrente.

É lamentável observar como a produção de saber 
e conhecimento tem sido maltratada no país. A tragé-
dia na Antártida pode ajudar a mudar o rumo desta 
situação. Infelizmente, algumas vidas e muito trabalho 
terão sido perdidos.

Sala da Comissão, 27 de fevereiro de 2012. – 
Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB.

(À Mesa, para decisão.)

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão, nos termos regimentais.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 72, DE 2012 

Na qualidade de Presidente da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, e tendo sido 
designado por Vossa Excelência para integrar a decla-
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ração oficial do Senado Federal que participará do 6º 
Fórum Mundial da Água, que ocorrerá em Marselha, 
na França, no período de 12 a 17 de março de 2012, 
requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
autorização para o desempenho da referida missão. 

Esclareço, para os fins dos artigos 13 e 39, I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei au-
sente do País no período de 9 a 18 de março de 2012. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Sergio Souza.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, senhores que nos ouvem pela 
Rádio Senado e os que nos assistem pela TV Senado, 
os jornais desse feriado de Carnaval e do fim de sema-
na, nas análises econômicas, trazem algumas notícias 
que temos que saudar como boas novas.

A taxa de desemprego de 5,5% é a menor para 
janeiro nos últimos dez anos. Essa, de fato, é uma boa 
notícia, tendo em vista o cenário de recessão econô-
mica da ordem mundial.

Outras notícias dão conta de que a previsão 
existente sobre a aceleração da inflação não deve-
rá se confirmar. Deveremos ter uma taxa de inflação 
em torno de 5%, mais próxima da chamada meta. Da 
mesma forma, há notícias de retomada tímida do ní-
vel de emprego.

Entretanto, não posso deixar de fazer um paralelo 
dessas notícias com as anteriores ao Carnaval – e me 
parece que o Governo, propositadamente, deixou para 
comunicar isso para não ter o impacto e a repercussão 
devida – sobre os cortes de gastos públicos, a respeito 
dos quais não foi dito, naquele momento, claramente 
pelo Governo a que se destinavam. Na verdade, minha 
querida Presidente, eles se destinam à continuidade de 
uma política econômica baseada fundamentalmente 
no superávit primário. O Governo anunciou, antes do 
Carnaval, que a economia será a maior da nossa his-
tória recente. Corresponde a R$55 bilhões.

É importante então discutirmos minuciosamente 
nesta Casa como e de que forma o Governo pretende 
fazer essa economia de R$55 bilhões.

Na exposição distribuída pelos Ministérios do Pla-
nejamento e da Fazenda há um dado citado na página 
13 que nos salta aos olhos. Afirma-se que, em 2011, 
a economia com o superávit primário foi de R$128,7 
bilhões e que a estimativa governamental é de que 
esse valor subirá, em 2012, para R$139,8 bilhões. Do 

valor previsto para 2012, nada menos do que R$97 bi-
lhões serão do Governo Federal e o restante, R$42,8 
bilhões, será dos governos regionais. Ou seja, a conta 
é paga não somente pela União, mas também pelos 
governos estaduais.

Então, o corte de R$55 bilhões é uma medida 
para viabilizar a política econômica que tem estado 
em curso no Brasil desde o Governo do Presidente 
Fernando Henrique, uma política baseada no ajuste 
fiscal e na construção de superávits primários.

Quero recordar aqui um dado citado pelos Minis-
tros na exposição que realizaram semana retrasada. 
Dos R$128,7 bilhões destinados ao superávit primário, 
R$19,9 bilhões vierem da aplicação dos dividendos das 
estatais nessa finalidade. É um procedimento que dire-
ciona toda a lucratividade das empresas públicas, das 
tão importantes empresas públicas brasileiras, como a 
Petrobras, o Banco do Brasil. Todo o procedimento de 
lucro dessas empresas não é destinado à infraestrutura. 

V. Exª sabe, Srª Presidente, eu, como a senhora, 
tenho concordado – a senhora há mais tempo, inclusi-
ve – com as manifestações do querido Ministro Delfim 
Netto sobre os gargalos que têm forçado a desindus-
trialização do País. Um deles é, claramente, a nossa 
falta de infraestrutura. 

Aliás, quero chamar a atenção para um artigo do 
jornal O Estado de S.Paulo do início do mês que dá 
conta de um dado importante: 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) mostrou, recentemente, que 
a produção física da indústria em 2011 havia 
acusado um aumento de apenas 0,3%, muito 
menos do que se pode esperar de um cresci-
mento do PIB estimado entre 2,8% 

A senhora, inclusive, se pronunciou sobre isso 
aqui, salvo melhor juízo.

Pois bem, muito abaixo da necessidade, da pre-
visão de 2,8% ou 3%, valor que era necessário para 
o crescimento da nossa indústria.

Ora, qual o fator responsável por esse processo 
de desindustrialização que temos vivido no Brasil? É 
a ausência de investimentos na infraestrutura do País. 
De onde poderíamos tirar parte dos recursos para esse 
investimento? Poderíamos tirar dos lucros das nossas 
empresas estatais, do lucro do Banco do Brasil.

Pois bem, os lucros do Banco do Brasil, os lucros 
da Petrobras são destinados ao pagamento do chama-
do superávit primário. Para que se tenha uma ideia do 
que representa essa economia para o pagamento do 
superávit primário, para que se tenha uma ideia da 
dimensão da gravidade dessa política, é importante 
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compararmos o valor aplicado no superávit primário 
com outros programas governamentais. 

Vejamos o que representa. 
Pois bem, a economia para o superávit primário 

para este ano representa dez vezes o que o Estado 
brasileiro investiu em atenção básica à saúde durante 
o ano passado. Dez vezes o que está sendo economi-
zado! Os R$55 bilhões economizados são dez vezes 
mais do que o gasto em saúde pública na rede básica 
pelo Brasil no ano passado. É trinta e três vezes mais 
do que foi investido em educação profissional em nos-
so País. É vinte vezes mais do que foi investido em 
segurança pública. 

Pasmem quanto a este próximo dado: cento e 
sessenta e uma vezes mais do que foi gasto com sane-
amento básico na área urbana e na área rural. Repito: 
cento e sessenta e uma vezes mais! Cento e quatorze 
vezes mais do que foi gasto com a política de refor-
ma agrária o que representam esses R$55 bilhões de 
economia para o pagamento do chamado superávit 
primário, para o pagamento dos chamados Serviços 
da Dívida Pública, o que significa a maior economia 
nos cofres públicos em nossa história até então. Cen-
to e sessenta e uma vezes mais do que foi gasto em 
saneamento básico no Brasil, cento e quatorze vezes 
mais do que foi gasto em reforma agrária.

Os cortes anunciados – vimos aqui – afetam áre-
as vitais para as políticas sociais em nosso País. Os 
cortes, que não foram só em infraestrutura, o Ministério 
da Saúde perderá R$5,4 bilhões! 

Aí, minha querida Presidente, eu fico a me per-
guntar e dialogo com os que estão nos assistindo e 
ouvindo que, no ano passado, tivemos um debate 
central neste plenário sobre a regulamentação da 
Emenda 29. Eu ouvi daqui declarações vindas de que 
não se necessitaria da votação da Emenda 29. E nós 
votamos a favor, eu e a senhora, votamos favoravel-
mente à proposta originária do Senador Tião Viana, 
da regulamentação. Mas, o argumento contrário era o 
de que não precisaria porque o Orçamento iria cobrir 
e que, nas emendas parlamentares de R$12 milhões, 
haveria um suplemento de R$3 milhões que cobririam 
o déficit da saúde. Ora, onde está a realidade do que 
foi dito neste plenário para esse corte que foi executa-
do de R$5,4 bilhões no Orçamento da saúde pública? 

E veja que o corte também atinge as chamadas 
emendas parlamentares, que tinha sido dito aqui que 
seria o recurso a ser tirado, que não imporia a neces-
sidade da Emenda 29. 

Mais uma vez, esse é o típico momento, querida 
Senadora Ana Amélia, que podemos dizer que a his-
tória nos absolveu, porque não acreditamos no que 
foi dito aqui. Votamos como deveríamos votar, a favor 

do texto original apresentado pelo Senador Tião Via-
na, mas a realidade acaba comprovando outra coisa. 
Há um corte de R$5,3 bilhões na saúde pública e um 
corte nas emendas parlamentares. E, com certeza, 
dificilmente, ao final do ano de 2012, no Brasil, não al-
cançaremos um investimento de 10% da receita bruta 
da União em saúde pública.

Mas também foram cortados R$3,3 bilhões do 
Ministério das Cidades. O Ministério da Defesa, tão 
responsável pela nossa segurança, terá um corte igual. 
A educação, tida sempre como prioridade de todos os 
governos, vai perder R$2 bilhões. Aí vejo um paralelo 
da educação. Argumentamos a necessidade de gas-
tar 10% do Produto Interno Bruto do País com educa-
ção. Parece que o relator do PNE (Plano Nacional de 
Educação) na Câmara acenou com a possibilidade de 
aprovar 7% a 8%. Mas como vamos alcançar qualquer 
meta de ampliar o investimento em educação com cor-
tes como esse de R$2 bilhões?

Enquanto isso, aqui no Brasil ainda padecemos 
com um terrível número de 9% da nossa população, 
14 milhões de brasileiros, padecerem da chaga do 
analfabetismo. Para a nossa vergonha, três países da 
América Latina – Cuba, muito tempo atrás; Venezuela, 
mais recentemente; e muito mais recentemente a Bolí-
via – já se declararam territórios livres do analfabetismo. 
E nós ainda estamos a padecer, com 14 milhões de 
brasileiros analfabetos, 9% da nossa população. Um 
País que está hoje entre as seis economias do mundo 
padece da chaga de conviver com boa parte de sua 
população condenada à pior das penas. Porque não 
ter o direito de ler, não saber ler é uma das piores pe-
nas que pode ter o cidadão. É um acinte à cidadania. 

Em 2011 foi pago, somente com os serviços 
da dívida pública interna e externa, o equivalente a 
R$238 bilhões. Isso sem levar em consideração o re-
financiamento. Esse valor é cinco vezes maior o que 
foi aplicado em educação e quase quatro vezes o que 
foi gasto em saúde. 

Isso foi em 2011. Superou-se. Neste ano, vamos 
destinar ao chamado superávit primário, ao serviço da 
dívida pública interna e a dívida pública externa dez 
vezes mais o que vai ser gasto em educação e do que 
vai ser gasto em saúde. 

Somando tudo o que foi gasto com juros e amor-
tização da dívida pública, significa dizer que 45% do 
que foi arrecadado pelo Governo Federal – veja esse 
número, 45% de tudo que nós brasileiros pagamos de 
impostos – 45% do que foi arrecado pelo Governo Fe-
deral foi repassado para os credores da dívida pública. 
Isso significa nada mais nada menos do que R$708 
bilhões. Esta é a finalidade desses cortes orçamentá-
rios. Vou ser mais claro – você que está nos assistin-
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do – de cada R$10,00 que você paga de imposto, de 
cada R$10,00 que você paga de tributo quase 50%, 
R$4,50 vão para os credores da dívida interna e da 
dívida externa. R$4,5 do que você paga vai para os 
banqueiros internacionais e para os credores da dívida 
brasileira. R$4,50 de cada R$10,00 que cada brasileiro 
paga de imposto!

Não é à toa que pelo mundo todo, inclusive nos 
Estados Unidos, junto a Wall Street surgem lá os movi-
mentos dos chamados indignados, dos que têm como 
aceitar e admitir situações como esta 

Eu venho aqui à tribuna, hoje, minha querida 
Presidente, porque, enfim, sei que minha posição, a 
posição que sustento, a posição que meu partido sus-
tenta é uma posição minoritária em relação à questão 
do superávit primário, mas não tenho como, eu par-
ticularmente, não tenho como não me indignar com 
esses números. 

Ora, eu tenho visto os analistas, Srª Presidente, 
falarem que a previsão, a melhor das previsões é que 
vamos chegar, até o final do ano, no melhor dos mun-
dos, e contando com a boa vontade do Copom, com 
a redução da taxa Selic, da taxa básica de juros da 
economia brasileira, para 9,5%.

E, falando nisso, vejo isto como motivo de come-
moração: 9,5%, nenhum país tem essa taxa básica de 
juros; 9,5% de taxa de juros significa a manutenção 
dessa política. E por que 9,5% de taxa de juros? Por 
que não se pode reduzir mais a taxa Selic, a taxa bási-
ca de juros da economia brasileira? Não pode porque, 
veja, é uma cadeia progressiva. Como tem que atender 
às excentricidades e às pressões do mercado, não se 
pode flexibilizar a taxa de juros. E o que acontece com 
o mercado? O mercado sempre quer mais.

Está aí, vamos ver o exemplo da Grécia. A Grécia 
já deu de tudo lá na Europa, o PIB grego dos últimos 
dez anos retraiu, a taxa de desemprego está subindo 
e é das maiores do continente, todas as conquistas 
do chamado Welfare State, do estado de bem-estar 
social, conquistadas pelo Estado grego no pós-guerra 
foram destruídas. Boa parte do setor público está sendo 
entregue ao mercado, está sendo privatizada, enfim, 
e o povo grego continua a pagar a dívida. 

Eu estava a conversar com um companheiro meu 
ainda há pouco, e ele fez um diagnóstico perfeito. Não 
existe essa história de o país quebrar. Não. O país vai 
continuar existindo sempre. O que quebra é o povo. O 
que está acontecendo no caso concreto da Grécia é 
que o que está quebrando, o que está indo à bancar-
rota e quem está sofrendo é o povo grego.

O que ocorre é que nós... O Governo brasileiro 
não precisa fazer tantas concessões ao mercado. Nós 
temos condições e temos uma economia pujante, e 

temos uma condição no mundo que impõe ao Brasil a 
possibilidade de não ter que ceder tanto ao mercado, 
de não ter que cortar R$55 bilhões de sua economia, 
de não ter de cortar bilhões do investimento em edu-
cação, do investimento em saúde para contingenciá-
-los e transferi-los para o mercado.

Essa semana, na Folha de ontem, minha querida 
Presidente, o geógrafo David Harvey fez uma declara-
ção que considero acertadíssima, uma análise sobre 
a crise econômica internacional. 

“Crise econômica beneficia os mais ricos”, diz Da-
vid Harvey. E de fato. Na sua análise, defende David: “É 
preciso que haja um movimento político que enfrente 
a questão sobre qual deve ser o futuro do capital. Não 
vejo nenhum movimento fazendo isso de forma coe-
rente”. É isso que tento estimular. A conclusão dele é 
que, de fato, a crise beneficia, via de regra, sempre os 
mais ricos, e prejudica a ampla maioria da população.

Os cortes anunciados pelo Governo são cortes 
para atender 1% da população, são para atender o ca-
pital especulativo, são para atender os banqueiros. Só 
que ocorre que os governos não são eleitos por 1%: 
os governos são eleitos pelos outros 99%.

Está havendo uma clara inversão de para quem 
se destina a política econômica! Em vez de se destinar 
aos 99%, está se destinando a esse 1% da popula-
ção. Não acredito que tenha muito futuro uma política 
econômica baseada...

Tudo bem, vamos conseguir, tem estabilização 
da inflação, tem estabilização da taxa de emprego e da 
taxa de desemprego, mas o Brasil não caminha para 
frente com uma taxa Selic de 9%, 10%, 11%. O Brasil 
não caminha para frente com corte de investimentos 
na infraestrutura. O Brasil não pode conviver com a 
situação singular de ser a sexta economia do mundo 
e de não ter resolvido a chaga do analfabetismo. O 
Brasil não pode conviver com a situação de ter – abre 
aspas – “uma economia estável” enquanto a maioria 
de seu povo continua morrendo. De todas as classes! 
De todas as classes! Os cidadãos mais pobres, os da 
classe média continuam morrendo nos hospitais, nos 
centros de saúde, porque o Sistema Único de Saúde, 
o nosso SUS, não tem a eficácia que inclusive é pro-
palada pela Constituição.

Eu acho que o Brasil pode ter uma modificação. 
O Brasil tem espaço para ser mais firme com o mer-
cado. O Estado brasileiro tem espaço para ser menos 
frouxo com o mercado do que tem sido. Não me pa-
rece que seja uma boa opção governar para 1%, em 
vez de para 99%.

Obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Grata, Senador Randolfe Rodrigues.
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O tema que V. Exª aborda, especialmente no cam-
po social, nos obriga a uma meditação. Além dos 14 
milhões de analfabetos a que V. Exª se refere, temos 
três milhões de jovens de 14 a 17 anos fora da esco-
la, segundo dados da ONG Amigos da Escola. Isso 
corresponde praticamente à população do Uruguai. 
Então, não podemos deixar de tratar desse assunto.

Ainda sobre a questão da desindustrialização, 
também abordada por V. Exª, e tenho também aqui 
tratado repetidamente desse assunto, para se ter uma 
idéia, a indústria de transformação no Brasil, que re-
presentava 27% do PIB, Senador Randolfe Rodrigues, 
em 2007, representa hoje apenas 16% do PIB. A in-
dústria de transformação é aquela que agrega valor, 
aquela que dá emprego. 

Por isso, as entidades que representam o setor 
produtivo, a indústria de transformação e as centrais 
sindicais de trabalhadores estarão, a partir de amanhã, 
reunidas aqui no chamado Grito de Alerta em Defesa 
da Produção e do Emprego. De 2007 até agora, em 
função dessa avalanche de importação desenfreada, 
perdemos 770 mil novos empregos. Isso é informação 
divulgada no sábado pelo jornal O Estado de S. Paulo. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Vamos estar juntos.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP 
– RS) – Exatamente. É uma situação extremamente 
complicada, e vamos apoiar essa movimentação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Fora do microfone.) – Muito me honra alinhar-me a V. 
Exª nessa luta. 

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Muito obrigada, Senador Randolfe.

Quero aproveitar para, publicamente, aqui ma-
nifestar a posição do Senador Randolfe Rodrigues 
quando os Senadores gaúchos tomaram iniciativa de 
encaminhar ao Governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, Tarso Genro, uma sugestão de que, pelo fato 
de o Supremo Tribunal Federal ter confirmado a cons-
titucionalidade da Lei da Ficha Limpa, também esse 
procedimento seja aplicado no plano estadual, nas 
assembléias legislativas, nos cargos comissionados. 
Nós só não aceitamos de bom grado a sua assinatura 
porque se tratou de uma iniciativa regional. Da mesma 
forma, fizemos, como iniciativa regional, três Senadores 
do Rio Grande do Sul, à Presidenta Dilma Rousseff. 
Mas quero publicamente manifestar o interesse, logo 
de início, de V. Exª em relação ao apoiamento a essa 
iniciativa. Depois da decisão histórica do Supremo, te-
mos seguido esse caminho, porque é isso que espe-
ra a população dos seus representantes nesta Casa. 

Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Não havendo mais oradores inscritos na sessão 
desta tarde, 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 1, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela 
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, no exercício de 2011, com o obje-
tivo de fomentar as exportações do Pais; altera 
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências (proveniente da Medida 
Provisória nº 546, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 9-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Clésio Andrade
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

2 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 544, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 2, de 2012, que esta-
belece normas especiais para as compras, as 
contratações e o desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa; al-
tera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 544, de 2011). 

(Lido no Senado Federal no dia: 15-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Fernando Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

3 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2012 
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
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dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante - AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS na cadeia produtiva 

do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 17-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Eunício Oliveira
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 
minutos.)
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Ata da 17ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 28 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Casildo Maldaner,
Marcelo Crivella, Paulo Davim, da Srª Ana Rita, e dos Srs. Magno Malta,

Eunício Oliveira, Flexa Ribeiro e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 21 horas e 9 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos 
Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Le-
gislativo:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 48 
a 58, de 2012, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 

receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, c, da Norma Interna.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PARECER N° 78, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 6, de 2012, (n° 
29/2012, na origem), da Presidente da Re-
pública, que propõe ao Senado Federal seja 
autorizada a contratação de operação de 
crédito externo, com a garantia da Repúbli-
ca Federativa do Brasil, entre o Município 
do Rio de Janeiro e o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$150.000,000,00 (cento e cinquenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América), de principal, destinada a financiar 
parcialmente o “Programa de Urbanização 
de Assentamentos Populares – PROAP – 
Etapa III”.

Relator: Senador Eduardo Braga

I – Relatório

A Presidente da República, por intermédio da 
Mensagem n° 6, de 2012, submete à apreciação do 
Senado Federal pleito do Município do Rio de Janeiro 
que solicita autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos desse empréstimo destinam-se ao 
financiamento do

“Programa de Urbanização de Assentamentos 
Populares – PROAP – Etapa III”, cujo objetivo é me-
lhorar a qualidade de vida das famílias residentes nos 
assentamentos informais do Rio de Janeiro, dando 
continuidade às duas etapas anteriores. O Programa 
possui quatro componentes: 1) as intervenções urbanas 
integrais em favelas e reassentamento de famílias; 2) 
a implementação e aquisição de equipamento básico 
para programas sociais; 3) o controle da ocupação do 
solo, visando prevenir a ocupação ilegal; e 4) o desen-
volvimento institucional, por meio do financiamento de 
atividades de monitoramento e avaliação, capacitação 
e comunicação social.

Entre os documentos encaminhados ao Senado 
Federal, constam os Pareceres da Secretaria do Te-
souro Nacional (STN) nºs 1.729/2011 – COPEM/STN, 
de 19 de dezembro de 2011, e 1.573/2011 – COPEM/
STN, de 30 de novembro de 2011, e da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), PGFN/COF/n° 
2.465, de 21 de dezembro de 2011, que examinam 
as informações referentes ao pleito e concluem favo-
ravelmente à sua aprovação, desde que cumpridas 
as condicionalidades prévias ao primeiro desembolso 
e formalizado o contrato de contragarantias, além da 

verificação de adimplência do Município pela STN, 
quando da celebração desse contrato.

A operação em pauta foi credenciada pelo Banco 
Central do Brasil e suas condições financeiras foram 
inseridas no Sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF) sob o número TA 567781.

O financiamento será contratado sob a moda-
lidade de empréstimo do mecanismo unimonetário, 
com taxa de juros baseada na Libor, desembolso 
em cinco anos e seis meses, e as demais condições 
usuais de empréstimos do BID. De acordo com cál-
culos da STN, o custo médio efetivo do empréstimo 
será da ordem de 4,12% a.a., flutuante conforme a 
variação da Libor, e, portanto, em patamar aceitá-
vel àquela Secretaria, considerando o custo atual da 
curva média de captação do Tesouro Nacional, em 
dólar, no mercado internacional.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito externo 
fundamenta-se no art. 52, incisos V a IX, da Constitui-
ção Federal, assim como nas Resoluções nºs 40 e 43, 
de 2001, 48 e 49, de 2007, todas do Senado Federal, 
e na Lei Complementar n° 101, de 2000 – a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Essas constituem as 
normas que disciplinam os limites e condições para as 
operações de crédito internas e externas, no âmbito 
dos três níveis de governo, bem como a concessão de 
garantia da União.

No citado Parecer n° 1.729/2011/ COPEM/STN, 
consta que o empréstimo pretendido foi recomen-
dado pela Comissão de Financiamentos Externos 
(COFIEX), com o valor de financiamento de até US$ 
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América) e contrapartida do 
mutuário de igual montante.

Nos termos do Parecer n° 1.573, de 2011, da 
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de 
Estados e Municípios (COPEM/STN), o Município 
do Rio de Janeiro observa os limites de endivida-
mento estipulados nas Resoluções nos 40 e 43, de 
2001, do Senado Federal, e suas alterações, cumpre 
suas demais condições e exigências, atendendo, em 
conclusão, os requisitos mínimos previstos no art. 
32 da LRF.

Com relação às condições para a concessão da 
pleiteada garantia da União, de acordo com a análise 
da capacidade de pagamento efetuada pela STN, e 
consignada na Nota n° 408/2011, de 13 de maio de 
2011, da Coordenação-Geral de Relações e Análise 
Financeira dos Estados e Municípios (COREM/STN), 
o Município foi classificado na categoria “A”, suficiente, 
portanto, para o recebimento da garantia da União. 
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Ou seja, o Município do Rio de Janeiro apresenta 
condições financeiras suficientes para arcar com a 
totalidade dos encargos e amortizações de sua dívi-
da consolidada.

Referente à situação de adimplência do Município 
em relação ao garantidor, o Chefe do Poder Executivo 
do Município declarou que os números de registros no 
CNPJ dos órgãos da Administração Direta do Muni-
cípio estão em conformidade com o Cadastro Único 
de Convênios (CAUC), e, dessa forma, a verificação 
da adimplência financeira em face da Administração 
Pública Federal e de suas controladas e de recursos 
recebidos poderá ser feita mediante consulta ao CAUC, 
por ocasião da assinatura do contrato de garantia, con-
forme determinação da Resolução n° 41, de 2009, do 
Senado Federal.

Relativamente à adimplência com as instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em aten-
dimento ao art. 16 da Resolução n° 43, de 2001, a STN 
informou que o Município encontra-se adimplente com 
as instituições integrantes do SFN, conforme consulta 
ao Sistema do Banco Central do Brasil.

Ainda com vistas à concessão da garantia da 
União, examinaram-se na STN os aspectos orçamen-
tários referentes à operação.

Para tanto, verificou-se que a Lei Municipal 
n° 5.247, de 18 de janeiro de 2011, que estima a 
receita e fixa a despesa do Município para o exer-
cício financeiro de 2011, contempla dotações para 
a execução do Programa em questão. Complemen-
tarmente, segundo os pareceres examinados, existe 
declaração do Prefeito do Município indicando as 
ações e os valores previstos para o Programa no 
período. Além disso, a Lei Municipal n° 5.147, de 21 
de janeiro de 2010, revisada pela Lei nº 5.215, de 2 
de agosto de 2010, que dispõe sobre o Plano Pluria-
nual do Município para 2010/2013, inclui as ações 
previstas no Programa.

Encontra-se igualmente atendida a exigência 
de autorização legislativa para a operação, mediante 
o Decreto Legislativo n° 663, de 4 de janeiro de 2008. 
Ela ainda autoriza o Poder Executivo a vincular, como 
contragarantias à garantia da União, as parcelas ne-
cessárias e suficientes das receitas a que se referem 
os arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas 
tributárias estabelecidas no art. 156, nos termos do 
§ 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem 
como outros recursos que venham a substituí-los com 
idêntica finalidade.

De acordo com estudo elaborado pela STN, as 
contragarantias do Município são consideradas sufi-
cientes caso a União venha a honrar compromisso na 
condição de garantidora da operação. Segundo o estu-

do, que abrange os anos de 2010 (realizado) e 2011 a 
2020 (projetados), a margem disponível apurada para 
o total das receitas é sempre positiva e crescente no 
período.

Sendo assim, o oferecimento de contragaran-
tias deve ser formalizado mediante contrato a ser ce-
lebrado junto à União, podendo o Governo Federal 
reter as importâncias necessárias à satisfação dos 
compromissos assumidos diretamente das transfe-
rências federais ou das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado.

Destaque-se ainda que, de acordo com as infor-
mações constantes do Relatório de Gestão Fiscal da 
União para o segundo quadrimestre de 2011, existe 
margem para a concessão da garantia da União, den-
tro do limite estabelecido no art. 9° da Resolução n° 
48, de 2007, do Senado Federal.

Em conclusão da análise efetuada, a STN indica 
que nada tem a opor à concessão da pleiteada garan-
tia da União, desde que, previamente à assinatura dos 
instrumentos contratuais seja verificado, pelo Ministério 
da Fazenda, o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso fixadas no contrato, de modo a 
evitar o pagamento da comissão de compromisso, e 
a condição de adimplência do ente para com a União, 
referente a financiamentos, refinanciamentos, garan-
tias, assim como das prestações de contas de recur-
sos dela recebidos.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), por sua vez, no Parecer PGFN/COF n° 
2.465/2011, atestou o cumprimento das formalida-
des prévias à contratação, verificando que foram es-
tipuladas as condições contratuais usuais das opera-
ções de crédito celebradas com o BID. Ademais, foi 
observado o art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do 
Senado Federal, que veda disposição contratual de 
natureza política, atentatória à soberania e à ordem 
pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras 
ou que implique compensação automática de débi-
tos e créditos.

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os li-
mites e condições estabelecidos pelas Resoluções 
do Senado Federal que tratam das operações de 
crédito externo dos entes federativos, inclusive as 
exigências e condições para a prestação de garan-
tia pela União.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido 
de autorização do Município do Rio de Janeiro para 
contratar a operação de crédito em tela, com garantia 
da União, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
N° 2, DE 2012

Autoriza o Município do Rio de Janei-
ro a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América), de principal, destina-
da a financiar parcialmente o “Programa de 
Urbanização de Assentamentos Populares 
– PROAP – Etapa III”. 

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município do Rio de Janeiro autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$150.000.000,00 
(cento e cinquenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos desta operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Pro-
grama de Urbanização de Assentamentos Populares 
– PROAP – Etapa III”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta 

milhões de dólares dos Estados Unidos da Amé-
rica), de principal;

V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimone-
tário com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos e 6 (seis) 
meses, contados da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais e consecuti-
vas, e, sempre que possível, iguais, vencendo a 
primeira 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses após a 
data de vigência do contrato, e a última até 25 
(vinte e cinco) anos após essa data, a serem 
pagas no dia 15 dos meses de abril e outubro 
de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre determi-
nada pelo BID e composta:

a) pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar dos Estados Unidos da América;

b) mais ou menos uma margem de cus-
to relacionada aos empréstimos do BID que 
financiam os empréstimos do mecanismo uni-
monetário baseado na Libor;

c) mais a margem (spread) para emprés-
timos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, em até 0,75% (setenta e cinco 
centésimos por cento) ao ano sobre o saldo não 
desembolsado do empréstimo, exigida juntamente 
com os juros, entrando em vigor sessenta dias 
após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: atu-
almente, o MD não cobra despesas com manu-
tenção e supervisão; se essa política for revista, 
o valor cobrado em um semestre determinado 
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.

§ 1° As datas de pagamentos do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do Contrato de Empréstimo.

§ 2° É facultado ao Mutuário, com consentimento 
por escrito do Fiador, desde que respeitados os termos 
e condições estabelecidos no Contrato de Empréstimo, 
exercer a opção de conversão da taxa de juros apli-
cável ao montante total ou parcial do empréstimo, de 
flutuante, baseada na LIBOR, para fixa, e vice-versa, 
em montantes mínimos e prazos definidos no Contra-
to de Empréstimo.

§ 3° Para o exercício das opções referidas no pa-
rágrafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo BID na sua realização.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Município do Rio de Janeiro na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput
fica condicionado a que o Município do Rio de Janeiro 
celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 156, 158 e 159, em conformidade 
com o § 4° do art. 167, todos da Constituição Fede-
ral, e outras garantias em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências de re-
cursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Minis-
tério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do 
Município do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução 
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n° 48, de 2007, com a redação dada pela Resolução n° 
41, de 2009, ambas do Senado Federal, bem como o cum-
primento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2012. – 
Senador Eduardo Braga, Relator.
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PARECER N° 79, DE 2012

Da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, sobre a Mensagem n° 5, de 2012 (n° 
28, de 2012, na origem), da Presidente da 
República, que propõe ao Senado Federal 
seja autorizada a contratação de operação 
de crédito externo, com a garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, entre o Estado 
do Amazonas e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, no valor de até US$ 
280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), 
de principal, destinada a financiar o “Pro-
grama Social e Ambiental dos Igarapés de 
Manaus – PROSAMIM III”.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

A Presidente da República submete à apreciação 
do Senado Federal pleito do Estado do Amazonas, 
que solicita autorização para contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Os recursos dessa operação de crédito destinam-
-se a financiar o “Programa Social e Ambiental dos Iga-
rapés de Manaus – PROSAMIM III”, que visa contribuir 
para a solução dos problemas ambientais, urbanísticos 
e sociais, beneficiando as populações residentes nas 
margens e leitos dos igarapés de Manaus, em especial 
na Bacia do São Raimundo.

O programa possibilitará a reabilitação e/ou a 
implantação de sistemas de drenagem, de abasteci-
mento de água potável, de coleta e disposição final do 
lixo e efluentes hidrossanitários. Trará, ainda, melhoria 
nas condições de moradia da população, por meio de 
ações de reordenamento urbano, de regularização 
fundiária, de soluções habitacionais adequadas e de 
educação sanitária, além de buscar consolidar as ins-
tituições envolvidas e a comunidade para assegurar a 
sustentabilidade das ações realizadas. Estima-se em 
30 mil o número de pessoas beneficiadas e que hoje 
vivem em situação de alto risco.

O empréstimo pretendido foi credenciado pelo 
Banco Central do Brasil e as suas condições financeiras 
inseridas no sistema de Registro de Operações Finan-
ceiras (ROF) sob o número TA604159. Será contrata-
do sob a modalidade de Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário, com taxa de juros baseada na LIBOR.

De acordo com cálculos da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), o custo efetivo médio do empréstimo 
será de 2,66% a.a., flutuante conforme a variação da 
LIBOR, considerado aceitável por essa Secretaria, dado 

o custo atual médio de captação do Tesouro Nacional, 
em dólar, no mercado internacional.

Vale destacar que os recursos totais a serem alo-
cados no programa alcançam investimentos totais de 
US$400 milhões, no período de 2012 a 2016, sendo 
que além do empréstimo pretendido estão previstas 
contrapartidas de recursos do Estado no montante de 
US$120 milhões.

II – Análise

A análise da presente operação de crédito exter-
no fundamenta-se no art. 52, incisos V, VII e VIII, da 
Constituição Federal, e visa verificar o cumprimento 
das determinações das Resoluções nos 40 e 43, de 
2001, e 48, de 2007, todas do Senado Federal, e da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas 
que regulam os limites e condições para a contratação 
de operações de crédito internas e externas, inclusi-
ve concessão de garantia, no âmbito dos três níveis 
de governo.

De acordo com o Parecer n° 1.752, de 21 de 
dezembro de 2011, da Coordenação-Geral de Ope-
rações de Crédito de Estados e Municípios (COPEM) 
da STN, o Estado do Amazonas cumpre os limites e 
demais condições definidas pelas referidas resoluções. 
Portanto, atende os requisitos mínimos previstos no 
art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Fica destacado ainda que, conforme declaração 
do Chefe do Poder Executivo do Estado do Amazo-
nas, o Prosamim III conta com valores na ordem de 
R$650 milhões, previstos no Programa Orçamentário, 
sendo que o Projeto de Lei Ordinária n° 291, de 2011, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 
2012-2015, contempla ações para o referido programa.

É atestado também que o orçamento previsto 
para o exercício financeiro de 2012 contempla dota-
ções para o Programa objeto da operação. Há decla-
ração do Governo do Estado informando que o ingres-
so de recursos relativos à operação, bem como dos 
necessários à contrapartida estadual e aos encargos 
da operação de crédito, está previsto e contemplado, 
sendo as dotações suplementadas na ocorrência de 
eventuais acréscimos.

Ademais, a STN informa que o Estado cumpre 
com as metas e os compromissos assumidos no Pro-
grama de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em confor-
midade com o disposto na Resolução n° 43, de 2001, 
do Senado Federal, sendo que a operação pretendida 
não implica violação do seu acordo de refinanciamento 
firmado com a União.

Com vistas à concessão da garantia da União, 
submetida ao que determina o art. 40 da LRF e aos 
limites e condições previstos nos arts. 9° e 10 da Re-
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solução do Senado Federal n° 48, de 2007, examina-
-se, em seguida, a situação de adimplência do Estado 
em relação à União e as contragarantias oferecidas.

Nesse contexto, de imediato cabe destacar que 
a Lei Estadual n° 3.625, de 1° de junho de 2011, auto-
riza o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
externo com o BID, no valor de até US$280 milhões, e 
a vincular, como contragarantias à garantia da União, 
as parcelas necessárias e suficientes das receitas a 
que se referem os arts. 155, 157 e 159, na forma do § 
4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras 
garantias em direito admitidas.

Nos termos do estudo sobre o comprometimento 
das transferências federais e receitas próprias do Esta-
do do Amazonas, a STN conclui que as contragarantias 
oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes 
caso a União venha a honrar compromisso na condi-
ção de garantidora da operação. Segundo o estudo, a 
margem disponível apurada é sempre positiva, com-
preendendo os anos de 2010 a 2020.

Vale enfatizar que a Resolução n° 41, de 2009, 
que alterou a Resolução n° 48, de 2007, possibilita a 
comprovação de adimplência do ente garantido, tanto 
financeira como da prestação de contas de recursos re-
cebidos da União, por ocasião da assinatura do contrato.

Por sua vez, não há registro de compromissos 
honrados pela União em nome do Governo do Estado 
do Amazonas nos últimos anos, em decorrência de 
garantias concedidas, estando ainda o Estado adim-
plente com as instituições integrantes do Sistema Fi-
nanceiro Nacional. Não há ainda pendências do Esta-
do referentes aos financiamentos e refinanciamentos 
concedidos pela União.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal da União 
para o segundo quadrimestre de 2011, existe margem 
para a concessão da pleiteada garantia da União, den-
tro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal nos 
termos do art. 9° da Resolução n° 48, de 2007.

A Secretaria do Tesouro Nacional procede ainda 
a uma avaliação própria acerca da capacidade de pa-
gamento do empréstimo pelo Estado. Ela é aferida nos 
termos da Portaria MF n° 89, de 1997, e serve de parâ-
metro para efeito da concessão de garantia da União. 
Assim, de acordo com análise consignada na Nota n° 
993, de 16 de novembro de 2011, da Coordenação-
-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados 
e Municípios (COREM) da STN, o Estado do Amazo-
nas foi classificado na categoria “D”, não dispondo de 
recursos suficientes para fazer frente à totalidade dos 
encargos de sua dívida, incluída a operação pretendida.

Todavia, nos termos da Portaria MF n° 276, de 
1997, pode o Ministro da Fazenda conceder excep-
cionalidade ao pleito, desde que sejam atendidos os 

pressupostos que a condiciona. E assim foi procedido, 
entendendo o Ministro da Fazenda, ao acatar sugestão 
da STN, de que: a) o Estado ofereceu contragarantias 
suficientes e idôneas; b) o investimento é considerado 
relevante para o Governo Federal, tendo em vista que 
as ações previstas no Programa irão contribuir para 
a solução de problemas ambientais, urbanísticos e 
sociais, beneficiando as populações residentes nas 
margens e leitos dos igarapés de Manaus, em especial 
na Bacia do São Raimundo. Além disso, o Programa 
está integrado a outros investimentos de relevância na 
cidade de Manaus, tais como: Copa 2014, Programa 
Minha Casa, Minha Vida, Promoradia e outros progra-
mas PROSAMIMs, contando com recursos das ope-
rações de crédito todas elas já inclusas no Programa 
de Ajuste Fiscal do Estado.

Em referência a essa questão, é de se notar 
que, em manifestações sobre situações análogas em 
outros estados e municípios, a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional tem enfatizado que a decisão 
quanto à concessão de excepcionalidade prevista na 
referida Portaria enquadra-se inteiramente no âmbito 
estrito de análise de conveniência, não cabendo seu 
pronunciamento quanto ao seu mérito.

Ou seja, observados os limites estabelecidos, 
entende a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
que a concessão de garantia em caráter excepcional 
está no âmbito do poder discricionário do Ministro Fa-
zenda, mediante juízo de conveniência e oportunidade.

Registre-se, a propósito, que, para o exame de 
concessão de garantia da União em caráter excep-
cional, o Secretário do Tesouro Nacional manifestou-
-se favoravelmente à excepcionalidade e submeteu o 
assunto ao Ministro da Fazenda, com o entendimento 
de que a operação pleiteada enquadra-se dentro dos 
pressupostos que a condicionam.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) considerou ainda que as condições contratu-
ais são as usualmente estipuladas pelo BID em suas 
operações financeiras, concluindo que foi observado o 
art. 8° da Resolução n° 48, de 2007, do Senado Fede-
ral, que veda disposição contratual de natureza política, 
atentatória à soberania e à ordem pública, contrária à 
Constituição e às leis brasileiras ou que implique com-
pensação automática de débitos e créditos.

Em suma, a Secretaria do Tesouro Nacional en-
tendeu que o Estado do Amazonas apresenta capa-
cidade financeira suficiente para contratar a opera-
ção em exame e, fundamentada nos parâmetros que 
utiliza para avaliar o risco da União na concessão da 
garantia solicitada, manifestou-se favoravelmente à 
sua concessão.

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004131

Conclui-se, assim, que estão satisfeitos os limi-
tes e condições estabelecidos pelas referidas Resolu-
ções do Senado Federal que tratam da matéria, assim 
como as exigências e condições para a prestação de 
garantia pela União, contidas no art. 40 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

III – Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de 
autorização do Estado do Amazonas para contratar a 
operação de crédito externo, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
N° 3, DE 2012

Autoriza o Estado do Amazonas a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$280.000.000,00 (duzentos e oitenta 
milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Amazonas autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), no valor de até US$280.000.000,00 
(duzentos e oitenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Social e 
Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIM III”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Amazonas;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$280.000.000,00 (duzentos e oi-

tenta milhões de dólares dos Estados Unidos 
da América);

V – modalidade: Empréstimo do Mecanismo Unimo-
netário com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: cinco anos, contados a 
partir da vigência do contrato;

VII – amortização: em parcelas semestrais, sucessivas, 
de valores, tanto quanto possível, iguais, pagas 
no dia 30 dos meses de julho e janeiro de cada 
ano, vencendo-se a primeira depois de transcorri-
dos cinco anos, e a última antes de transcorridos 
vinte e cinco anos, ambos contados da data de 
assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas 
datas de pagamento da amortização e calcula-
dos sobre os saldos devedores diários do em-
préstimo, a uma taxa anual para cada trimestre 
determinada pelo BID e composta pela taxa de 
juros Libor trimestral para dólar dos Estados Uni-
dos da América, mais ou menos uma margem 
de custo relacionada aos empréstimos do BID 
que financiam empréstimos do Mecanismo Uni-
monetário com taxa de juros baseada na Libor,
mais a margem (spread) para empréstimos do 
capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, até 0,75% a.a. sobre o saldo 
não desembolsado do financiamento, exigida 
juntamente com os juros e entrando em vigor 
sessenta dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: em um 
semestre determinado, o valor devido não poderá 
ser superior a 1% do financiamento, dividido pelo 
número de semestres compreendido no prazo 
original de desembolsos, sendo que, durante o 
período de desembolsos, o Banco não cobrará 
montante para atender a essas despesas.

§ 1° As datas de pagamentos do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente 
autorizado por esta Resolução, com o consentimento 
formal do Fiador, observados os prazos e montantes 
mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer 
a opção de conversão para uma Taxa de Juros Fixa, 
de parte ou totalidade dos saldos devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova con-
versão de parte ou totalidade dos saldos devedores 
do empréstimo calculados a uma Taxa de Juros Fixa 
para taxa de juros baseada na Libor.

§ 3° Para o exercício da opção referida no pará-
grafo anterior, fica autorizada a cobrança dos custos 
incorridos pelo BID na sua realização, assim como 
o recebimento de eventuais ganhos decorrentes da 
conversão.

Art. 3° Fica a União autorizada a conceder garan-
tia ao Estado do Amazonas na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no ca-
put fica condicionado a que o Estado do Amazonas 
celebre contrato com a União para a concessão de 
contragarantias, sob a forma de vinculação das recei-
tas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, nos termos 
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e 
de outras garantias em direito admitidas, podendo o 
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Governo Federal requerer as transferências de recur-
sos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados, diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Estado do Amazonas quanto aos pagamentos e 
prestações de contas de que trata o art. 10 da Reso-

lução n° 48, de 2007, bem como o cumprimento das 
condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de quinhentos e quarenta dias, 
contados a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2012. – 
Senador Valdir Raupp, Relator
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos serão 
encaminhados à publicação.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 73, DE 2012

Tendo sido designado por Vossa Excelência 
para representar o Senado Federal, como observa-
dor, no seminário internacional sobre a relação entre 
taxas de câmbio e comércio internacional, promovi-
do pela Organização Mundial do Comércio – OMC, 
a realizar-se em Genebra, Suíça, nos dias 27 e 28 
de março de 2012, requeiro nos termos do art. 40, § 
1º, II, a, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
necessária autorização para o desempenho da refe-
rida missão oficial.

Comunico, nos termos do inciso I do art. 39, do 
Regimento Interno, que estarei ausente do País no 
período de 25 de março a 1º de abril de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido irá à 
publicação e será votado oportunamente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 1, 
3, 4, 5 e 6, de 2012, do Presidente da Comissão de 
Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado co-
nhecimento aos membros daquele Órgão técnico do 
inteiro teor dos Avisos nºs 100, de 2011; 3, 1, 2 e 4, 
de 2012, respectivamente, e recomendando os seus 
arquivamentos.

São os seguintes Ofícios:

OF. 1/2012CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 7 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 100 de 2011 
(nº 1803-Seses-TCU-Plenário), de 7 de dezembro de 
2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-019.724/2011-0, pelo Plenário daquela Corte, na 

Sessão Ordinária de 7/12/2011, bem como do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam. O Acórdão em 
questão é referente ao acompanhamento da opera-
ção de crédito autorizada pela Resolução nº 10 de 
2011 desta Casa. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF.CAE nº 
01/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 3/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 1ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 7 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 3 de 2012 (nº 
31-Seses-TCU-Plenário), de 18 de janeiro de 2012, 
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia 
do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC-
025.647/2010-5, pelo Plenário daquela Corte, na Ses-
são Ordinária de 18/12/2012, bem como do Relatório 
e da Proposta de Deliberação que o fundamentam. O 
Acórdão em questão é referente ao acompanhamento 
da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 
47 de 2010 desta Casa. O expediente foi encaminha-
do aos membros da Comissão por meio do OF.CAE 
nº 01/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 4/2012/CAE

Brasília,  7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 7 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 1 de 2012 (nº 
133/2011-BCB), de 27 de dezembro de 2011, do Ban-
co Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento 
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das 
emissões do Real referentes ao mês de novembro de 
2011, as razões delas determinantes e a posição as 
reservas internacionais a elas vinculadas. O expediente 
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foi encaminhado aos membros da Comissão por meio 
do OF. CAE nº 01/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 5/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 7 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 2 de 2012 
(nº 471/GMF), de 29 de dezembro de 2011, do Mi-
nistério da Fazenda, encaminhando, em cumpri-
mento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal 
nº 43/01, relatório contendo as características das 
operações de crédito analisadas no âmbito daque-
le Ministério no mês de novembro de 2011, tabela 
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos 
Estados e do Distrito Federal e a relação entre 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente 
Líquida dos Municípios. O expediente foi encami-
nhado aos membros da Comissão por meio do OF. 
CAE nº 01/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. 6/2012/CAE

Brasília, 7 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 1ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 7 de fevereiro, foi dado 
conhecimento à Comissão do Aviso nº 4 de 2012 
(nº 21/GMF), de 25 de janeiro de 2012, do Ministé-
rio da Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao 
art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, 
relatório contendo as características das operações 
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério 
no mês de dezembro de 2011, tabela demonstrati-
va da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do 
Distrito Federal, e a relação entre a Dívida Consoli-
dada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Mu-

nicípios, e informando, em cumprimento ao art. 42 
da mesma Resolução, que não consta dos registros 
do Ministério, dos meses de outubro a dezembro de 
2011, qualquer emissão primária de títulos públicos 
de responsabilidade dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios. O expediente foi encaminhado 
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº 
01/2012-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo.

Respeitosamente, – Senador Delcídio do Ama-
ral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.  

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Avisos nºs 100, de 2011; e 1 a 4, de 2012, 
vão ao arquivo.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 1, de 2012,
da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Jorge 
Viana, que altera a Resolução nº 42, de 2010, que cria 
o Programa Senado Jovem Brasileiro, para modificar 
critérios de participação dos estudantes.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte; 
e Diretora.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apre-
sentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 80, de 2011 (nº 547/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Reginaldo Lopes), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de empresas de beneficiamento 
e comércio de laticínios informarem ao produtor de 
leite o valor pago pelo produto até o dia 25 (vinte e 
cinco) de cada mês e a proibição de cotas de exce-
dente, chamado de produção excedente, entre os 
períodos de águas.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado 
que será lido.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 27, DE 2012

Acrescenta o § 4º ao art. 55 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, que regula-
menta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá 
outras providências, para determinar que, 
no caso de aquisição de medicamentos, 
a entrega dos produtos adquiridos deve 
ocorrer em até 5 (cinco) dias da assinatu-
ra do contrato.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 55. ................................................
..............................................................
§ 4º No caso de aquisição de medicamen-

tos, a entrega dos produtos adquiridos deve 
ocorrer em até 5 (cinco) dias da assinatura do 
contrato. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Senhores Senadores, a justificação deste Pro-
jeto de Lei é simples e direta, porém julgamo-la su-
ficiente.

É incontroverso que não se pode mais admitir 
demora na entrega de medicamentos adquiridos pelo 
Poder Público. Ter o medicamento disponível nas uni-
dades de saúde significa garantir qualidade de vida, ou 
até a sua preservação. Todavia, não raro a população 
sofre com a escassez de remédios na rede pública, 
que, muitas das vezes, é motivada pelo excessivo re-
tardamento na etapa de liquidação da despesa, que, 
no caso de mercadoria, depende da sua entrega.

Com a aprovação deste projeto, estando clara-
mente definido na lei que a entrega de medicamentos 
deve se dar no prazo de 5 dias da assinatura do con-
trato, criar-se-á a possibilidade objetiva de sanção e 
somente os fornecedores adequadamente preparados 
para cumprir o comando legal participarão dos certa-
mes licitatórios.

Em face da importância da proposição para a po-
pulação brasileira, pedimos que nossos pares apoiem 
a aprovação deste Projeto de Lei.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Texto compilado
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte lei:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Seção I
Dos Princípios

Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre li-
citações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações 
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime des-
ta Lei, além dos órgãos da administração direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públi-
cas, as empresas públicas, as sociedades de econo-
mia mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios.
....................................................................................

CAPÍTULO III
Dos Contratos

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo con-
trato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;
II – o regime de execução ou a forma de forne-

cimento;
III – o preço e as condições de pagamento, os 

critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre 
a data do adimplemento das obrigações e a do efeti-
vo pagamento; 
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IV – os prazos de início de etapas de execução, 
de conclusão, de entrega, de observação e de rece-
bimento definitivo, conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, com 
a indicação da classificação funcional programática e 
da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar sua 
plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das par-
tes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;

VIII – os casos de rescisão;
IX – o reconhecimento dos direitos da Adminis-

tração, em caso de rescisão administrativa prevista no 
art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a taxa 
de câmbio para conversão, quando for o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou ao termo 
que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução do con-
trato e especialmente aos casos omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, 
durante toda a execução do contrato, em compatibi-
lidade com as obrigações por ele assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.

§ 1o (VETADO)
§ 1º (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, 

de 1994)
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administra-

ção Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare competente o 
foro da sede da Administração para dirimir qualquer 

questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 
desta Lei.

§ 3o No ato da liquidação da despesa, os serviços 
de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos 
da arrecadação e fiscalização de tributos da União, 
Estado ou Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei no 4.320, 
de 17 de março de 1964.
....................................................................................

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado por força do disposto no art. 
3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Art. 126. Revogam-se as disposições em contrá-
rio, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21 
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987,
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de 
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do 
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)

Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Indepen-
dência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO – 
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.6.1993 e repu-

blicado em 6.7.1994 e retificado em 6.7.1994

(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
ção que será lida.

É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 

de ser lida está sujeita às disposições constantes nos 

arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever 

para falar pela Liderança do PSDB. A delegação para 

eu falar já está sobre a mesa.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, já está aqui sobre 

a mesa.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) 

– Srª Presidenta, para uma comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Comunicação inadiável, Senadora Angela Portela.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Da mesma forma, Srª Presidenta, Senadora 
Marta, comunicação inadiável.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senadora Vanessa Grazziotin, comunicação 
inadiável.

Senador Mozarildo não está se inscrevendo? 
(Pausa. )Não está.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Sou o segundo inscrito.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia, como 
oradora inscrita.

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cara 
Presidenta Marta Suplicy, bom retorno, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, 
da Rádio Senado, servidores desta Casa, imprensa, 
ontem, aqui, ao longo do tempo, Srª Presidente, pas-
samos a lamentar o grave acidente que aconteceu na 
Estação Antártica Comandante Ferraz. 

Eu queria anunciar aqui a decisão adequada e 
pronta da Comissão de Relações Exteriores, confir-
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mada ontem pelo seu Presidente, Senador Fernando 
Collor, de uma audiência conjunta para discutir o aci-
dente que destruiu essa Estação, causando a morte de 
dois militares. A audiência será realizada em conjunto 
pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação prova-
velmente no dia 6 de março.

Eu também queria anunciar que o Senador Cris-
tovam Buarque, Presidente da Frente Parlamentar de 
Apoio ao Programa Antártico Brasileiro, e a Deputada 
Jô Moraes, Vice-Presidente, conseguiram agendar 
para quarta-feira, às 16h, um encontro para ouvir o 
representante da Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar, para tratar exatamente desse inci-
dente na Estação Antártica Comandante Ferraz, ocor-
rido no dia 25 deste mês, com vistas à definição das 
ações dessa Frente quanto ao papel que o Congresso 
Nacional realiza.

O que aconteceu ontem de importante no âmbi-
to da Comissão de Relações Exteriores foi o debate 
da situação crítica que estão vivendo, nos conflitos 
fundiários, os chamados brasiguaios, que vivem na 
fronteira do Paraguai com o Brasil e que lá trabalham 
há 40 anos, mas enfrentam violência por grupos ar-
mados pela disputa de terras na região. A participação 
econômica desse contingente de brasiguaios é extre-
mamente significativa e corresponde a um percentual 
relevante nas exportações de soja especialmente e de 
outros grãos pelo Paraguai.

A Comissão de Relações Exteriores vai encami-
nhar, conforme ficou definido ontem, o assunto para a 
Presidência da República e pedirá audiência à Minis-
tra-Chefe da Casa Civil, Senadora Gleisi Hoffmann, 
que aqui nesta Casa como representante do Paraná 
no Partido dos Trabalhadores, foi a Relatora do acor-
do que fez a revisão das tarifas para a energia que o 
Brasil compra de Itaipu Binacional.

Um dos itens daquele acordo foi o de que exa-
tamente ele propiciaria recursos para que o governo 
paraguaio pudesse fazer frente a essas demandas 
sociais no âmbito dos brasiguaios. Espera-se que o 
governo paraguaio... E não há nenhum interesse, de 
qualquer maneira, de haver intromissão à soberania 
desse país amigo que integra o Mercosul, mas sim de 
uma solução pacífica para uma questão gravíssima.

Srª Presidente, hoje o Senado Federal viveu mo-
mentos de grande relevância, como tem sido a prática 
habitual nos últimos tempos. Tive a honra de participar 
de dois encontros no gabinete do Presidente José Sar-
ney. O primeiro deles envolvia a participação de todos 

os presidentes das Centrais Sindicais de Trabalhadores 
e dos presidentes das Federações de Indústrias e de 
entidades ligadas à Indústria de Máquinas, à Indústria 
Têxtil e à Indústria Calçadista para discutir um movi-
mento de mobilização que recupere a capacidade da 
indústria brasileira perdida por um processo violento 
de desindustrialização. 

Para se ter uma ideia disso que já citei na sema-
na passada, de 2007 a 2011, 2012, a participação da 
indústria de transformação, essa que tem valor agre-
gado, que gera empregos, deixou de participar no 
Produto Interno Bruto de maneira significativa. Tinha 
uma presença de 27% do PIB, a indústria de transfor-
mação, e hoje é de apenas 16%. Se nada for feito, a 
situação vai se agravar. 

O que foi registrado como momento histórico foi 
empresários e trabalhadores se unirem em nome de 
um bem comum, que é o bem do Brasil, o bem do de-
senvolvimento nacional. Tocou-se muito na questão 
da China, da concorrência exercida pelos produtos 
chineses, claro que agravada por um câmbio desfa-
vorável, por uma questão também de juros maiores 
que pagamos aqui e também uma logística deficitária. 

De qualquer modo, o fato relevante é que hou-
ve, de parte do Congresso Nacional, uma resposta 
imediata. As lideranças vão se reunir para discutir as 
matérias que tramitam nesta Casa, como a Resolu-
ção nº 72, que diz respeito ao interesse do processo 
da industrialização em nosso País, que precisa ser 
estimulado. 

Outra reunião relevante, também sob a presidên-
cia do Presidente José Sarney, envolveu a presença dos 
governadores dos Estados, que querem uma participa-
ção mais efetiva nos royalties do pré-sal. Essa reunião 
teve a presença de governadores e vice-governadores. 
A situação que se viu ali, Srª Presidente, é que os Es-
tados estão falidos financeiramente, não estão com 
capacidade de enfrentar sequer, Senador Mozarildo, 
o pagamento do piso salarial aos professores. 

Ouvi do Governador do Mato Grosso do Sul, An-
dré Puccinelli, que hoje, o aumento dado ao novo piso, 
R$1.450,00, apenas oito Estados o pagam. E, com o rea-
juste que está previsto para o ano que vem, de 18% sobre 
esse valor, apenas três Estados, Senadora Suplicy, terão 
capacidade financeira para fazer esse enfrentamento. 
Então, se a situação dos Estados é essa, imagine a dos 
Municípios, que tem uma situação muito mais complica-
da, que, desde 2008 até agora, tiveram uma perda de 
receita significativa e um aumento das responsabilidades 
para fazer frente a todos os programas que são adotados. 
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Então, trago esses assuntos à discussão porque, 
evidentemente, dos Municípios foi exigida uma partici-
pação de 15% da sua receita líquida no financiamen-
to da saúde. A média dos Municípios hoje, Senador 
Mozarildo, o senhor que é médico, cuida muito dessa 
área, a média é de 25% da receita. 

V. Exª, que seria candidata à Prefeitura de São 
Paulo, mesmo num Estado rico, mesmo numa capi-
tal rica como São Paulo, as dificuldades são grandes 
para esse enfrentamento, pois os Estados, na maior 
parte, não cumprem os 12%, como determina a lei. O 
meu Estado do Rio Grande do Sul não cumpre, São 
Paulo cumpre mais ou menos, no limite, mas os ou-
tros Estados não cumprem. E a União, que, como nós 
pretendíamos com a Emenda nº 29, do Senador Tião 
Viana, agora Governador do Acre, deveria aplicar 10% 
do Orçamento carimbado para a saúde, também não 
o fez; isso não aconteceu. 

Espero que o movimento da CNBB, com o apoio 
de outras entidades da sociedade brasileira, como a 
OAB e a AMB, consiga transformar a Emenda nº 29 
numa ação popular, como aconteceu em relação à 
Ficha Limpa, fazendo, assim, valer um desejo da so-
ciedade brasileira.

Por fim, eu queria, Srª Presidente, trazer aqui 
um tema que é recorrente nesta Casa: a questão re-
lacionada à banalização e ao aumento da violência. 
Nós tivemos notícia, aqui em Brasília mesmo, não só 
do bárbaro crime de jovens que atearam fogo a dois 
moradores de rua, um deles morreu, mas também de 
um menino de 12 anos que, ao apartar uma briga de 
trânsito entre um parente, um tio, e outra pessoa, foi 
baleado e morreu; um menino de 12 anos.

Em Olinda, um pastor da Igreja Anglicana, que 
havia adotado um garoto, ele e a mulher, pais adoti-
vos do garoto, o Bispo Diocesano da Igreja Anglicana, 
Edward Robinson de Barros Cavalcanti, 64 anos, e a 
mulher Miriam Nunes Cavalcanti foram enterrados num 
cemitério de Olinda, em Pernambuco. O casal foi morto 
a facadas dentro de casa no último domingo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O prin-
cipal suspeito é o filho adotivo do casal, de 29 anos, 
há 15 morando nos Estados Unidos. Ele foi encontrado 
pela Polícia sob o efeito de drogas. 

Isso traz de novo à baila, Presidente, a questão 
da violência, da banalização e da necessidade de a 
sociedade brasileira se envolver especialmente num 
combate que seja extremamente duro e vigoroso no 

enfrentamento às drogas e, particularmente, ao crack,
que é uma droga letal que determina a dependência 
na primeira experiência que a pessoa faz dessa droga, 
que realmente é letal.

Eu queria agradecer a V. Exª essa ampliação do 
tempo. Temos agora aqui, no Senado, muitos desafios 
com relação à questão das drogas, especialmente 
quando da discussão da reforma do Código Penal, 
bem como de outras iniciativas que teremos para que 
a sociedade brasileira se atenha a um tema que diz 
respeito hoje aos dias de nossa sociedade. 

Também gostaria de ter uma palavra, Senadora 
Marta, sobre a violência dos videogames que ficam 
nas mãos das crianças. Isso é uma coisa inacreditável. 
Alguns países já estão impondo limites a esses video-
games, que são um grande estimulante à adrenalina 
de um adolescente, que é, às vezes, inspirado a come-
ter um crime, porque ali está vendo um bom exemplo.

Muito obrigada, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Parabéns pelo discurso tão rico, Senadora Ana 
Amélia. Em relação a videogames e a desenhos ani-
mados violentos, a gente sabe que eles ensinam tudo, 
menos a resolver conflitos através da intermediação, 
que é tudo que um ser humano precisa aprender; só 
explodem coisas e matam todo mundo.

Com a palavra, o Senador Mário Couto, pela Li-
derança do Partido, o PSDB. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
Srª Senadora, Senadoras, Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna na tarde de hoje mostrar à nação brasi-
leira, mostrar ao povo do meu querido Estado do Pará 
como o Governo Federal trata o nosso povo.

Aposentados do meu Brasil que vivem à míngua, 
que vivem maltratados e humilhados neste país cha-
mado Brasil, saibam hoje os gastos que a Presidenta 
Dilma faz com festas, Brasil, com festividades, Brasil. 
o País bateu recorde de arrecadação de impostos. O 
teu dinheiro, brasileiro, o dinheiro que tu tiras do teu 
bolso somou, no mês de janeiro, mais de R$100 bi-
lhões. Certamente, meu caro Senador Mozarildo, se V. 
Exª partir da arrecadação do mês de janeiro e somá-la 
a doze meses, vai verificar que o brasileiro vai pagar 
mais de R$1 trilhão. E o que dói, o que dói muito em 
cada um de nós é vermos que as festas que o Gover-
no faz custam R$54 milhões! 

É verdade, Brasil. O Governo gastou no ano 
passado, em 2011, R$54 milhões em festas, Brasil! 
Tomando uísque, Brasil! Comendo salgadinho, Brasil, 
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à custa do seu dinheiro, à custa do nosso dinheiro, à 
custa do dinheiro do povo brasileiro. E vem aumen-
tando, Brasil. O gasto com festas vem aumentando 
mês a mês. Se somarmos os cinco anos passados, 
já teremos um aumento de mais de 300% nos gastos 
com festividades.

Festa, Brasil! Festa! Muita festa no Palácio! Muito 
uísque no Palácio! Muito salgadinho à custa do teu di-
nheiro, brasileiro! À custa do nosso dinheiro, brasileiro! 
E onde estão os aposentados deste Brasil? Onde está 
a saúde deste País? Quanto o Governo está aplicando 
na saúde deste País, que os brasileiros estão morren-
do nas portas dos hospitais?

No Pará, no meu Estado querido, os hospitais 
privados sequer são fiscalizados. Um dos maiores 
hospitais – já vou descer, Presidenta –, no centro da 
grande Belém, Mozarildo, chamado Porto Dias, não 
sofre, absolutamente, há muitos anos, uma fiscalização 
da saúde. E veja quantos casos de infecção hospitalar 
já foram verificados naquele grande hospital! Quantos 
paraenses já se foram ao entrarem ali para se tratarem 
de uma doença e acabaram contraindo uma infecção 
hospitalar, vindo a falecer!

Este é o país chamado Brasil, que gasta R$54 
milhões em festas no Palácio! E o povo brasileiro sem 
saúde; e o povo brasileiro sem educação; e o aposenta-
do morrendo à míngua; e a Dilma gasta R$54 milhões 
no Palácio fazendo festas!

Muito obrigado, Presidenta.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
como orador inscrito.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, eu, hoje, lamentavelmente, de 
novo vou falar sobre a situação dramática da questão 
da saúde no meu Estado de Roraima. 

Para mim, como médico, é até uma tristeza cons-
tatar que governantes, especialmente aquele governan-
te que está lá, levam tão pouco em conta a questão da 
saúde pública neste País. Não à toa a Igreja Católica 
lançou este ano a Campanha da Fraternidade sobre 
o tema da saúde pública no Brasil.

No meu Estado, não bastasse isso, recentemen-
te a Polícia Federal, depois de uma investigação do 
Ministério Público Estadual e Federal, fez uma opera-
ção e prendeu vários funcionários da saúde, só não 
prendeu o Secretário nem o Governador, por desvio 
de cerca de R$30 milhões, em maracutaias, ou seja, 

em roubalheira, com a compra de medicamentos, de 
material de consumo vencido ou a vencer, descartan-
do-os e comprando novos sem licitação. Isso fazendo 
falta para quem? Para o pobre, que precisa de um 
atendimento médico, de uma consulta, de um proce-
dimento, de uma cirurgia.

Agora mesmo eu passei duas semanas no meu 
Estado e o que mais recebi foram pedidos de pesso-
as que tinham seus parentes internados em hospital 
– leia-se a direção do hospital ou o responsável – que 
pedia que a família fosse comprar fora medicamentos 
e material de consumo, para usar no paciente, pois 
não havia no hospital.

Agora, o governador, que já está lá desde de-
zembro de 2007 – portanto, já caminhando para o 
quinto ano –, resolveu fazer um processo seletivo, em 
vez de um concurso, para contratar médicos, já que 
os médicos não querem trabalhar nas condições em 
que está o hospital. Não só o Hospital Geral, como o 
Hospital Coronel Mota e as outras unidades de saúde 
do meu Estado, porque realmente estão caindo aos 
pedaços em termos de equipamento, de estrutura e 
de salários. Uma tristeza!

Aí o Governo do Estado resolve abrir um proces-
so seletivo para contratar 233 médicos, oferecendo um 
salário de R$4.380,00 por quarenta horas semanais, 
valores equivalentes a 2007, Senadora Marta. E pior: 
esse processo seletivo, que contrataria médico por um 
ano, não dava nenhum direito trabalhista, nem férias 
nem qualquer outro direito trabalhista. Então, o Con-
selho Regional de Medicina, o Sindicato dos Médicos 
e as outras entidades médicas resolveram boicotar o 
processo seletivo.

Apenas 23 médicos se inscreveram para esse 
processo seletivo. Esses 23 colegas deviam estar re-
almente muito necessitados de ganhar algum dinheiro, 
porque é lamentável que se trate qualquer profissão 
– principalmente profissões da área de saúde, que 
cuidam do bem maior que a pessoa tem, a sua vida, 
a sua saúde – dessa forma.

Eu trouxe um material, publicado no jornal Folha
de Boa Vista, em que o Presidente do Conselho Re-
gional de Medicina, Dr. Wirlande da Luz, disse que a 
orientação do Conselho era para que os profissionais 
não se inscrevessem no processo seletivo. E explicou 
que a decisão foi tomada devido aos questionamentos 
dos médicos que buscaram junto ao Conselho orien-
tação de como proceder diante desta situação. “Os 
médicos de Roraima, assim como do Sindicato e da 
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Associação dos Médicos, procuram o CRM-RR por 
considerar o salário proposto baixo”.

A pediatra Gláucia de Oliveira ainda vai mais 
longe. Disse que não estão previsto nesse processo 
seletivo direitos trabalhistas como férias, 13° salário, 
adicional noturno e insalubridade, coisas garantidas 
por lei. E ela afirma: “Queremos que o governo faça 
um concurso público [que é o correto!] que respeite os 
direitos trabalhistas, que são direitos de qualquer cida-
dão, e no nosso caso esse direito está sendo negado”.

Então, fico muito triste de ver como esse go-
vernador que está lá, que, aliás, já foi cassado duas 
vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral por causa das 
suas corrupções eleitorais praticadas durante a elei-
ção, está se mantendo no cargo – aí também vou usar 
uma terminologia médica – como um doente terminal, 
através de equipamentos, isto é, de recursos jurídicos 
etc. Então, quero fazer esse registro hoje e pedir a V. 
Exª, Sr. Presidente, que autorize a transcrição, na ín-
tegra, dessa matéria, que reputo da maior gravidade.

Vejam bem: um governo abre um processo sele-
tivo para 233 vagas. Apenas 23 médicos se inscrevem. 
Quero chamar a atenção aqui do Ministério Público do 
meu Estado: que faça uma averiguação, uma investiga-
ção, porque não é possível que o governador resolva 
ser, digamos assim, um absolutista, que não cumpre 
lei – aliás, não gosta mesmo de cumprir – e que trate 
dessa maneira não só o médico. Está tratando dessa 

forma o paciente, a pessoa que precisa de médico na 
saúde pública gratuita, no SUS, porque, repito, nessas 
duas semanas que passei, a que antecedeu o Carna-
val e a do Carnaval, a maioria dos pedidos que tive foi 
de pessoas desesperadas que queriam comprar me-
dicamentos para levar para seus parentes internados 
no hospital. 

Isto é, realmente, lamentável: um governador que 
não prioriza saúde, não prioriza educação, porque as 
aulas começaram atrasadas no meu Estado porque 
não havia dinheiro para comprar merenda escolar. 
Lamento muito que meu Estado esteja sofrendo nas 
mãos de um governador que está no cargo por conta 
de recursos judiciais cabíveis, como é cabível manter 
um paciente vivo por aparelhos, e, ao mesmo tempo, 
que não tem nem sensibilidade nem competência para 
dirigir o meu Estado. Lamento muito, como roraimense 
e como representante do meu povo, que essas coisas 
estejam acontecendo.

Portanto, reitero o pedido de transcrição das ma-
térias a que aqui me referi.

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) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

Com a palavra a Senadora Angela Portela, para 
uma comunicação inadiável.

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora-
dora.) – Srª Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, queria registrar aqui, com muita sa-
tisfação, a visita que o Ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Afonso Florence, fez ao meu Estado de Rorai-
ma ontem, segunda-feira, dia 27 de fevereiro.

O Ministro anunciou o início das ações do pro-
grama Terra Legal em Roraima, durante cerimônia na 
região de Campos Novos, no Município de Iracema. 
Atende, assim, a convênio assinado com o Governo 
do Estado em 2010, prevendo a titulação de 18 mil 
ocupações em 12 Municípios de Roraima. Isso é um 
sonho para os agricultores de Roraima, tanto para os 
produtores rurais de médio porte como também para 
os trabalhadores da agricultura familiar. Para isso, se-
rão investidos R$31 milhões do Governo Federal, com 
contrapartida do Governo do Estado de Roraima no 
valor de R$3 milhões. 

Então, é um momento histórico para o nosso Es-
tado de Roraima. Existia esse passivo, e era neces-
sário que o Governo Federal se sensibilizasse com a 
necessidade de efetivamente dar ao produtor rural de 
Roraima, ao nosso agricultor, legitimidade, seguran-
ça jurídica de sua terra, para que ele pudesse investir, 
acessar o crédito, desenvolver-se.

Trata-se, na verdade, de um processo de regula-
rização que se arrasta há décadas e, por isso mesmo, 
esse novo impulso reveste-se de grande relevância. 
Após tanto tempo de paralisia, esses 18 mil lotes de-
verão estar regularizados no prazo de dois anos.

Então, nós esperamos que o Governo do Estado 
de Roraima tome todas as medidas necessárias de 
forma transparente e satisfatória, que possa executar 
todas as ações previstas no convênio assinado com 
o Governo Federal, para que efetivamente os nossos 
agricultores tenham a sua terra, a capacitação, a for-
mação técnico-rural e possam fazer um investimento 
na sua terra, com seu título definitivo.

Como disse bem o Ministro Afonso Florence, a 
regularização fundiária é fundamental para dar estabi-
lidade jurídica às ações econômicas, abrindo as por-
tas para o crédito, para a agroindustrialização e para 
a comercialização.

Com o projeto Rede Brasil Rural, lançado no fi-
nal do ano passado pelo Governo da Presidenta Dilma 
Rousseff, podem-se agora fomentar ações voltadas ao 
comércio de produtos da agricultura familiar. 

A Rede Brasil Rural configura-se como um por-
tal de serviços de compra e de venda de agricultores 
que operam em regime familiar. Esse início de ações 
em Roraima representa um passo muito significativo 
para a agricultura local.

Caminha-se para regularizar nada menos do que 
67,4 milhões de hectares de terras federais na Amazô-
nia Legal. Essa ação atingirá 436 Municípios dos nove 
Estados que integram a região, doze deles em Roraima.

Isso significa, na prática, regularizar 296 mil pos-
ses com áreas até 15 módulos rurais. Pode-se imaginar, 
portanto, que milhões de trabalhadores serão direta-
mente beneficiados com esse programa.

A visita do Ministro Afonso Florence representa, 
assim, um marco para nosso Estado. Os trabalhadores 
e produtores rurais de Roraima entrarão em uma fase 
de segurança jurídica e, a partir dela, de viabilização 
de ações econômicas que mudarão suas vidas e contri-
buirão, sem dúvida nenhuma, para o desenvolvimento 
daquela região.

Além disso, Srª Presidente, gostaria de registrar 
rapidamente aqui que o Governo Federal lançou, na 
semana passada, uma campanha importante para a 
área da saúde da mulher. 

Trata-se da campanha pela Redução da Mortali-
dade Materna (RMM), que tem por objetivo incentivar 
mulheres grávidas a fazer o pré-natal. A mortalida-
de materna, como classifica o Ministério da Saúde, 
consiste em óbitos decorrentes de causas obstétri-
cas que ocorrem durante a gestação ou até 42 dias 
após o parto.

De acordo com a campanha federal, as mulheres 
grávidas terão direito a uma ajuda de custo da ordem 
de R$50, para pagar o transporte delas entre sua casa 
e uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
um posto de saúde a fim de fazer uma consulta de 
pré-natal completa e o mais cedo possível, e, assim 
procedendo, garantir uma gestação saudável.

Para terem acesso ao auxílio, as gestantes devem 
se cadastrar no Sistema de Monitoramento e Avaliação 
do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança, denomina-
do SIS Pré-Natal, que, a partir deste mês de fevereiro, 
ganha uma nova versão online a ser implantada em 
todo o País, em regiões dos Estados e Municípios que 
já aderiram ao Rede Cegonha.

Gostaria de lembrar que o Rede Cegonha foi lan-
çado em março do ano passado, no Amazonas, porque, 
segundo dados do Ministério da Saúde, a região Norte 
é a região que tem o dobro percentual de mulheres 
que morrem em decorrência de problemas do parto. 

Portanto, como a região tem o dobro da mor-
talidade em relação à média nacional, isso significa 
que uma atenção especial deve ser dada com esse 
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programa do Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, 
em parcerias com os Estados e Municípios, para as 
mulheres do norte do nosso País.

Muito obrigada, Srª Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TO DA SRA. SENADORA ANGELA PORTELA

A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Registro também, 
Sr. Presidente, que o governo federal lançou uma cam-
panha na área de saúde que tem extrema importância 
para a sociedade em geral, mas que representa uma 
importância especial para as mulheres brasileiras que 
vivem seu cicio de vida fértil e reprodutiva.

Trata-se da campanha pela Redução da Mortali-
dade Materna (RMM), que tem por objetivo incentivar 
mulheres grávidas a fazer o pré-natal. A mortalidade 
materna, como classifica Ministério da Saúde, consiste 
em óbitos decorrentes de causas obstétricas que ocor-
rem durante a gestação ou até 42 dias após o parto.

De acordo com a campanha federal, as mulheres 
grávidas terão direito a uma ajuda de custo da ordem 
de R$ 50,00, para pagar o transporte delas entre sua 
casa e uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) 
ou um posto de saúde, para fazer uma consulta de 
pré-natal completo e o mais cedo possível, e, assim 
procedendo, garantir uma gestação saudável. 

Para terem acesso ao anunciado, as gestantes 
devem se cadastrar no Sistema de Monitoramento e 
Avaliação do Pré-Natal, Parto, Puerpério e Criança, 
denominado SISPRÉ-NATAL, que, a partir deste mês 
(fevereiro) ganha uma nova versão online a ser im-
plantada em todo o país, em regiões dos estados e 
municípios que já aderiram à Rede Cegonha. Neste 
sentido, dados do Ministério da Saúde mostram que 
até janeiro deste ano, 17 estados e 1.542 municípios 
já tinham aderido à rede, totalizando 930 mil gestan-
tes acompanhadas.

Srªs e Srs. Parlamentares, a campanha pela re-
dução da mortalidade materna, a partir do incentivo e 
acesso ao pré-natal traduz-se na mais importante me-
dida de ampliação do acesso das mulheres grávidas 
à saúde pública, e não é à-toa que o governo federal 
estima que pelo menos 8 milhões de mulheres brasi-
leiras serão beneficiadas por esta campanha. Vale lem-
brar que esta campanha é uma entre as várias ações, 
contidas na estratégia Rede Cegonha, lançada pela 
Presidenta Dilma Rousseff, em 2011, com o objetivo 
de reduzir as mortes maternas por meio de uma rede 
de cuidados de assistência à mulher e ao bebê.

Por oportuno, informo aos Srs. e Srªs Parlamen-
tares que os dados da RMM em 2011, publicados 
pelo Ministério da Saúde na semana passada, tam-

bém constaram do 7º Relatório à Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (Convenção CEDAW), apresentado 
pelo governo brasileiro, na Sessão do Comitê para a 
Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê 
CEDAW), realizado entre os dias 11 a 18 de fevereiro, 
em Genebra, na Suíça. A Sessão tinha por objetivo 
avaliar a expectativa de alcance do 5° Objetivo de De-
senvolvimento do Milênio (ODM) – que prevê a RMM 
em 75%, nos níveis estadual e municipal, até 2015.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 
no primeiro semestre de 2011, foram notificados 705 
óbitos por causas obstétricas. Esse número representa 
uma queda de 19% em relação ao mesmo período de 
2010, ano no qual foram registradas 870 mortes. Com 
base nos dados de 2011, estima-se que o Brasil deve 
registrar a maior redução na mortalidade materna dos 
últimos dez anos.

Vale destacar, Srs. e Srªs Parlamentares, que o 
avanço na Redução da Mortalidade Materna registra-
do no ano passado, vem reforçar a forte tendência de 
queda apurada ao longo dos últimos 20 anos. Dados 
oficiais mostram que, de 1990 a 2010, a mortalidade 
materna no Brasil caiu de 141 para 68 óbitos no uni-
verso de cada 100 mil nascidos vivos (NV). Uma queda 
de mais de 50% dos casos de mortalidade materna.

Os dados publicados comprovam que a RMM no 
país foi puxada pela melhoria no atendimento às mulhe-
res gestantes, contribuindo para a diminuição de casos 
em todas as causas diretas de mortalidade materna, 
como se pode verificar: hipertensão arterial (66,1%); 
hemorragia (69,2%); infecções pós-parto (60,3%); 
aborto (81,9%); e doenças do aparelho circulatório 
complicadas pela gravidez, parto ou puerpério (42,7%).

Srªs e Srs. Parlamentares, como integrante da 
delegação brasileira, representando esta Casa de 
Leis, venho aqui, não somente registrar os dados re-
ferentes à RMM no Brasil, mas, principalmente, exal-
tar a determinação da Presidenta Dilma Rousseff, de 
no seu governo, enfrentar este que é um dos grandes 
problemas da saúde pública no nosso país.

A bem da verdade, a redução da mortalidade ma-
terna se deve, principalmente, à ampliação do acesso 
das mulheres aos cuidados hospitalares, com acom-
panhamento antes, durante e após o parto. Dados do 
Ministério da Saúde mostram que atualmente, 98% 
dos partos no Brasil são realizados em hospitais e 
89% por médicos.

Em sintonia com o ministério, quero registrar que 
este resultado é o reflexo de mais acesso que as ges-
tantes estão tendo no pré-natal e acompanhamento 
médico por meio da melhora na infraestrutura hospi-
talar e da Estratégia Saúde da Família (ESF). Peço a 
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atenção dos senhores, para destacar, por oportuno, 
que o governo federal acaba de anunciar, o creden-
ciamento em 131 municípios brasileiros, de mais 682 
Agentes Comunitários de Saúde, 104 Equipes e Saúde 
da Família e 155 Equipes de Saúde Bucal. A medida, 
que alcança 20 estados, entre estes, Roraima, visa 
ampliar o acesso da população à atenção básica por 
meio da ESF.

Retomando a temática da redução da mortalidade 
materna, tenho em minhas mãos dados que revelam 
que só no ano passado foram realizadas cerca de 20 
milhões de consultas pré-natais pelo SUS, o que equi-
vale a uma alta de 133% em relação aos 8,6 milhões 
de procedimentos de 2003, ano do início do governo 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o Sistema de Informações de Nascidos 
Vivos (Sinasc), do Ministério da Saúde, no período de 
1996 a 2010, a porcentagem de mulheres grávidas que 
não haviam realizado nenhuma consulta de pré-natal, 
caiu de 6,3% para 0,8%. No mesmo período, o percen-
tual de mulheres grávidas que tiveram pelo menos qua-
tro consultas aumentou, de menos de 60% para 95%. 

O governo federal reconhece que, apesar dos 
avanços em termos de cobertura do pré-natal e cap-
tação precoce das gestantes, há evidências da neces-
sidade de melhorias na qualidade da atenção à saúde 
da mulher no SUS, com vistas ao alcance da meta pro-
posta no âmbito do ODM. Para o governo, este alcance 
dependerá da implementação mais efetiva de ações 
de saúde, como planejamento familiar; qualificação da 
atenção pré-natal realizada pela atenção primária pelas 
equipes de saúde da família; encaminhamento oportu-
no das gestantes de risco a serviços especializados; 
atenção adequada durante o trabalho de parto e no 
pós-parto e tratamento de urgências e emergências.

Por regiões, os dados do Ministério da Saúde in-
dicam queda da mortalidade materna em todas as re-
giões do país quando comparados os últimos 10 anos, 
e esta é para nós, uma notícia alvissareira. Conforme 
os dados, em 2010, o Sudeste foi a região com mais 
mortes maternas registradas – 569. O Nordeste apa-
rece em segundo no número de mortes, com 537. O 
Sul apresenta 184 mortes e o Centro Oeste, 131. Na 
região Norte, por exemplo, onde os números já foram 
os maiores nesta modalidade de morte no país, ocor-
reu uma redução de pouco mais de 7% no número de 
mortes neste período, e aqui venho ressaltar o fato 
de termos saído de um total de 209 mortes para 193.

Em Roraima, estado represento neste Senado 
da República, a proporção de mortes......

Embora com atraso, há anúncios do governo do 
Estado de que a Rede Cegonha, do governo federal, 
deverá ser implantada, até o fim deste mês (março), 

começando pela Região Centro Norte, que é formada 
pelos municípios de Alto Alegre, Amajarí, Boa Vista, 
Bonfim, Cantá, Iracema, Mucajaí, Normandia, Paca-
raima e Uiramutã, Considero que menos mulheres 
roraimenses teriam morrido, não fosse o atraso na 
implantação deste programa federal.

No âmbito geral, venho registrar que, ao intensi-
ficar a redução da mortalidade materna por meio de 
uma campanha como esta, o governo da Presidenta 
Dilma, estimula a continuidade das gestantes no Brasil. 
As ações governamentais comprovam o que digo. A 
partir deste mês (março), o Ministério da Saúde pas-
sará a monitorar a investigação dos óbitos maternos 
e a acompanhar a evolução dos índices, por meio de 
videoconferências, que serão realizadas mensalmente 
entre o ministro e os secretários estaduais de saúde.

Esta é mais uma ação do governo na vigilância à 
mortalidade materna, tarefa esta o Ministério da Saú-
de vem desenvolvendo desde de 2008, por meio de 
equipes de vigilância existentes nos estados e municí-
pios. Estas equipes repassam ao Ministério da Saúde, 
informações acerca de mortes de mulheres em idade 
fértil – entre 10 e 49 anos.

De acordo com a Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) que desenvolve ações para estruturar a 
vigilância de óbito materno, infantil, fetal e com causa 
mal definida, em 2009 foram investigados 55,2% dos 
óbitos ocorridos em mulheres em idade fértil, aumen-
tando para 73,7% em 2010. Atualmente estão sendo 
realizadas as investigações de óbitos ocorridos em 
2011 e que deverão terminar em 2012; sendo que 
avaliação preliminar já mostrou que 60% das investi-
gações foram completas.

Com referência aos procedimentos preconizados 
pelo Ministério da Saúde para garantir uma atenção 
humanizada ao parto, pesquisa de 2006 mostrou que 
90% dos nascimentos ocorreram no primeiro serviço 
procurado e evidenciou que 30% das gestantes, que 
realizaram parto normal tiveram acesso a medidas 
farmacológicas e/ou não Farmacológicas para o alí-
vio da dor.

Vale também ressaltar que a notificação da mor-
talidade materna recebeu aperfeiçoamento com o novo 
Sistema Nacional de Cadastro, Vigilância e Acompa-
nhamento da Gestante e Puérpera para Prevenção da 
Mortalidade Materna, uma ferramenta que visa melhorar 
o acesso, a cobertura e a qualidade da atenção à saúde 
materna, especial as mulheres com gestação de risco.

O ministério da Saúde anunciou ainda, que se-
rão criadas, nos hospitais, as comissões de Cadastro, 
Vigilância e Acompanhamento das Gestantes e Puér-
peras de Risco. Estas comissões serão responsáveis 
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por manter atualizadas as informações cadastrais de 
todas as gestantes atendidas nestes hospitais.

Em que pesem os problemas que ainda temos de 
enfrentar na saúde pública brasileira, temos de admitir 
que o governo brasileiro avançou nesta questão e está 
de parabéns. Basta dizer que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) – órgão internacional, que preco-
niza que as gestantes devem fazer, no mínimo, seis 
consultas médicas durante a gestação – já não aplica 
nenhum tipo de ajuste, aos dados apresentados pelo 
Brasil neste quesito. Registro que esse fato vem ratifi-
car a credibilidade que nosso país ganhou na investi-
gação e vigilância da mortalidade materna, indicador 
considerado crucial da realidade social de uma nação

Por fim, registro o reconhecimento pelo próprio 
Ministério da Saúde de que para atingir a meta do ODM, 
o Brasil deverá apresentar RMM igual ou inferior a 35 
óbitos por 100 mil NV até 2015, o que corresponde 
a uma redução de três quartos em relação ao valor 
estimado para 1990. Isto se mostra como um desafio 
muito grande. Mas, Srªs e Srs. Senadores, mirando os 
índices de RMM em 2011, apresentados pelo Ministério 
da Saúde, bem como conhecedora das diversas ações 
governamentais acima relatadas, sinto-me confiante 
na possibilidade de o governo da Presidenta Dilma 
conseguir atingir este ODM. Para tanto, entendo que a 
missão de atingir as metas do ODM não são somente 
do governo federal, mas, responsabilidade de toda a 
sociedade e de seus poderes constituídos, cada um 
em suas esferas e cumprindo suas atribuições.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senadora Angela Portela, V. Exª será atendida 
de acordo com o Regimento.

Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srs. Parlamentares, comprometi-me 
a falar desta tribuna – e tentarei fazê-lo agora – sobre 
algo que me parece muito importante, embora tenha 
tido pouquíssima presença em rádios, em jornais e 
na televisão.

Em meio aos festejos do Carnaval – e o Brasil 
tem o mais famoso Carnaval do mundo, o mais famoso 
e o mais intenso –, tenho tido a oportunidade, há vá-
rios anos, de acompanhar a movimentação de várias 
entidades, de modo muito especial, na cidade. Exata-
mente nesses dias são feitas concentrações, retiros, 
rebanhões e tantos outros nomes, pelas mais varia-
das igrejas ou entidades sociais, para debater, para 
discutir os problemas da sociedade, da fé, da vida, as 
questões sociais que vivemos. 

Assisti ao rebanhão no ginásio, no eixo monu-
mental. Quinze mil jovens superlotando aquele local foi 
qualquer coisa de impressionante! E o que me chamou 
atenção – e isto acho muito importante, essa foi uma 
organização da chamada igreja carismática católica –, 
foi a alegria, a manifestação de entusiasmo com que 
as questões eram feitas. Não era aquela fé soturna, 
aquela repetição permanente das mesmas palavras, 
dos mesmos símbolos, mas era um debate atual. 

As pessoas cantavam e se movimentavam, era 
quase uma festa de Carnaval. Eram pessoas alegres, 
felizes e que debatiam e discutiam o dia a dia dessa 
mocidade. Eu dou muita importância a isso, especial-
mente quando vejo a situação difícil em que se en-
contra a nossa mocidade, quando vejo que a escola 
está muito aquém do que já foi e do que deveria ser. 
É uma escola que ensina para passar no Vestibular, 
que instrui, o que é uma grande coisa, agora, educar, 
formar cidadãos, dar-lhes personalidade, dar-lhes prin-
cípios e orientação para a vida do dia a dia, é cada 
vez mais difícil. 

Vejam o meu Estado. Quando fui Governador, 
o problema mais difícil que eu enfrentei foi o setor do 
sindicato dos professores. Lá se vão vinte anos, muitos 
governos passaram, mas a discussão é a mesma, sem 
nenhuma preocupação com os jovens, sem nenhuma 
preocupação com a mocidade. 

Se olharmos o contexto da sociedade de hoje, no 
qual a família é praticamente um ponto de encontro, 
no qual a rainha da família é a televisão, uma televisão 
que deforma a mocidade... Nesse programa que ago-
ra é líder de audiência, numa votação para ver quem 
ficava e quem saía, 65 milhões de pessoas votaram. 
Sessenta e cinco milhões! São mais votos do que os 
que a Dilma obteve! Um número maior de pessoas do 
que o número de votos que a Dilma obteve votaram na 
Rede Globo para escolher quem saía e quem ficava. É 
a insurreição do absurdo, do escândalo, da irrespon-
sabilidade! Cá entre nós, acho, com toda sinceridade, 
que, se o Dr. Roberto Marinho estivesse vivo, o progra-
ma não teria baixado ao nível em que está, pelo me-
nos seria mantido um mínimo de seriedade. Levando 
isso em conta é que essas reuniões me emocionaram.

É no meio disso que essas reuniões me emo-
cionaram.

Eu disse para meu filho, dezessete anos: “Vá lá, 
meu filho. Vá ver os jovens cantando, brincando, de-
batendo, discutindo, conversando, namorando, mas 
conhecendo as realidades da vida, conhecendo os 
caminhos da vida, a responsabilidade da vida”.

Nem as igrejas, de modo geral, estão muito pre-
ocupadas com isso, no etéreo, no fugaz. E as escolas, 
meu Deus do céu. Eu defendo muito, insisto muito, e 
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acho que o Ministro da Educação, uma pessoa muito 
inteligente, muito competente, deveria analisar e ado-
tar isso oficialmente. 

Lá em Porto Alegre, as escolas, nos finais de 
semana, geralmente apareciam depredadas. O gover-
no arrumava, pintava, deixava-a novinha e, dez dias 
depois, vidros quebrados, campo de futebol com as 
goleiras derrubadas. Uma selvageria incompreensível. 

Mas o que é isso? Qual a razão de ser? Está se 
começando a adotar uma vila, uma favela. E, Srª Pre-
sidente, deve ser assim também em São Paulo, como 
é no Rio Grande do Sul: uma área cada vez menor, 
cada vez com menos campo de futebol para a gurizada 
brincar, praça para gurizada fazer alguma coisa, para 
poder andar. Na favela, a casinha dele está colada na 
outra. Não tem por onde andar, não tem o que fazer. E, 
aos sábados e domingos, eles veem ali aquele colosso, 
o prédio mais bonito que há, com piscina, com cancha 
de esporte, com tudo fechado. E ninguém pode ir lá. 

E pensamos transformar, aos sábados e domin-
gos, a escola em clube comunitário. Poderiam entre-
gar – porque as professoras não quiseram – a chave 
da escola para o clube, para pais e para a sociedade 
dos amigos daquela favela. E eles que usem. É uma 
maravilha. É criança jogando bola, é criança na pisci-
na, é clube de mães, até carteado de canastra ou coi-
sa que o valha. Haveria lugar para todo mundo. E, no 
meio disso, curso de formação das crianças, debate, 
discussão, orientação, conscientização das questões. 

Sinceramente, eu não consigo entender quantas 
coisas o Ministério da Educação poderia fazer e, na 
verdade, não faz. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu 
acho que os professores, em tese, inclusive no meu 
Estado, Rio Grande do Sul, ganham muito menos do 
que deveriam, mas, mesmo assim, poderiam abraçar 
esta causa: pensar não apenas no seu salário – é jus-
to que pensem –, mas também nessa mocidade que 
está aí com uma expectativa tão grande e com uma 
irresponsabilidade nossa com relação ao seu futuro. 

Eu passei o Carnaval muito emocionado. No fim, 
eu estava quase cantando com aquela gurizada. Eu 
me emocionei de ver ali dez mil jovens bonitos, sadios, 
moças bonitas e bem vestidas, usando calças jeans,
mostrando beleza, sentimento. Não eram freirazinhas, 
não. Mostravam alegria na melhor das intenções, a 
coisa mais linda e mais pura que existe. 

Minha querida Marta Suplicy, lutei muito para criar 
a TV Brasil. Criei uma comissão aqui no Senado, bri-
guei e lutei. Mas, para mim, a TV Brasil tinha que ser 
uma espécie de BBC de Londres, uma grande televi-

são. Fizeram isso que está aí: zero ponto de audiência. 
Votaram correndo, sem nenhuma preocupação, sem 
nada do que devia ser. E essa TV Brasil ainda existe. 
Embora tenha começado muito mal, tem condições 
de desempenhar esse papel: de conscientizar, de po-
litizar, de esclarecer a nossa mocidade. Eu acho que 
vale a pena e eu, sinceramente, venho aqui cumprir 
uma emoção de consciência, venho aqui dizer muito 
obrigado pelos três dias que passei, em que vi e me 
emocionei. Fez muito bem para mim, para eu educar 
o meu filho, a minha filha, porque acho que esse é 
um grande caminho. E V. Exª é um especialista nessa 
matéria. Está aí uma obra pela qual o Senado poderia 
fazer alguma coisa. Muito obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada Senador Pedro Simon. Sempre 
com um discurso muito alentador, foi muito bonito, 
muito animado e gostoso de ouvir. E quero dizer a V. 
Exª que, em relação aos fins de semana na escola, 
aquelas escolas construídas em São Paulo – CEUs – 
abriam nos fins de semana exatamente para a comu-
nidade poder tomar banho de piscina, ver filme, fazer 
esporte, e isso acarretou uma diminuição da violência 
e a evasão escolar. Então concordo plenamente com 
o discurso de V. Exª e fico também horrorizada com 
essa proibição que V. Exª relatou.

Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª 

Presidente, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu 

gostaria de me inscrever pela Liderança da Minoria 
aqui no Senado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª é o primeiro a falar depois. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Vamos ter agora a Senadora Vanessa para 
uma comunicação inadiável, depois temos o Senador 
Suplicy e ai em seguida será V. Exª.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente, Sena-
dora Marta Suplicy.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, compa-
nheiros e companheiras, ocupo esta tributa no dia hoje, 
apesar de ter pouquíssimo tempo para falar, de forma 
muito feliz, porque, exatamente no dia de hoje, 28 de 
fevereiro, a Zona Franca de Manaus comemora seus 
45 anos de existência.
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A Zona Franca de Manaus, que foi idealizada 
como porto livre pelo então Deputado Francisco Pereira 
da Silva, foi criada pela Lei nº 3.173 de 1957. Entretan-
to, apenas dez anos depois do projeto de lei do então 
Deputado Francisco Pereira da Silva, o Governo Fede-
ral editou o Decreto-Lei nº 288, mudando as bases da 
Lei nº 3.173, ampliando a legislação e reformulando o 
modelo, criando, portanto, a Zona Franca de Manaus, 
que era baseada, à época, em três segmentos: a pro-
dução industrial, as atividades comerciais e o desen-
volvimento do setor agropecuário.

Após 45 anos de existência da Zona Franca de 
Manaus, quero destacar as grandes conquistas des-
se importante modelo de desenvolvimento regional.

Os resultados alcançados pelo Polo Industrial 
de Manaus e os investimentos efetuados em projetos 
estratégicos na área de jurisdição da Suframa, que 
engloba os Estados do Acre, do Amazonas, de Ron-
dônia – Estado do Senador Valdir Raupp, que aqui 
está – e de Roraima e os Municípios de Macapá e de 
Santana, no Estado do Amapá, têm elevado a Zona 
Franca de Manaus à posição de modelo de desen-
volvimento regional de relevância estratégica para a 
economia do Brasil.

Além dos ganhos socioeconômicos para a região, 
ao percorrer a trajetória histórica da Zona Franca, é im-
portante ressaltar outro aspecto: a condição do modelo 
como fator de preservação ambiental. Tenho certeza 
absoluta, Srª Presidente, que, nem na década de 50, no 
ano de 1957, quando da aprovação do projeto de lei do 
Deputado Federal Francisco Pereira, nem uma década 
depois, em 1967, imaginava-se a Zona Franca, Sena-
dor Raupp, como modelo para ajudar na preservação 
do meio ambiente, sobretudo para conter o desmata-
mento da floresta amazônica, que é a maior floresta 
tropical do planeta. Hoje, 45 anos depois, chegamos 
à conclusão de que a Zona Franca, além de todos os 
benefícios econômicos e sociais que levou para a re-
gião, foi importante na contenção do desmatamento. 
Portanto, é um mecanismo ambiental de muita força.

Base de sustentação da Zona Franca de Ma-
naus, o Polo Industrial de Manaus é um maiores e 
mais modernos aglomerados industriais da América 
Latina. Exatamente pela existência do Polo Industrial 
de Manaus é que a cidade de Manaus, hoje, é a sé-
tima maior cidade em termos populacionais do Brasil 
e a sexta cidade do ponto de vista da sua economia, 
da sua produção, sendo a cidade responsável por 
aproximadamente 1,5% do PIB brasileiro, aparecen-
do, em vários cenários de vários institutos, como uma 
das vinte melhores cidades para se fazerem negócios. 
Então, Manaus tem se transformado, para o Brasil e 
também para o continente, num importante polo de 

desenvolvimento e de produção industrial. Hoje, con-
centra em torno de 550 empresas de alta tecnologia, 
que produzem motocicletas, aparelhos de televisão, 
canetas, relógios e muito mais.

Chegou a haver um faturamento do Polo Indus-
trial, no ano de 2002, de US$9 bilhões, o que passou 
para US$35 bilhões no ano de 2010, e alcançamos, 
no ano passado, superando todas as metas, quebran-
do todos os recordes, a faixa dos US$40 bilhões, uma 
quantia superior ao PIB de vários países.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB 
– RJ) – Senadora Vanessa Grazziotin, ilustre dama da 
região amazônica, V. Exª vai ganhar mais três minutos.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente.

Eu dizia, Senador Jayme Campos, que o fatura-
mento de US$40 bilhões da Zona Franca é superior 
ao PIB de vários países, inclusive Bolívia, Paraguai e 
Panamá, o que mostra a importância do nosso Polo.

Em 2011, também quebramos outro recorde: a 
geração de 123 mil empregos diretos. Senador Crivella, 
foram criados 123 mil empregos diretos. Somando-se 
esse total ao de postos de trabalho indiretos, chega-
-se a aproximadamente 500 mil empregos gerados a 
partir da Zona Franca de Manaus.

Em termos regionais, a Zona Franca também tem 
contribuído para o avanço socioeconômico nos Esta-
dos a que já me referi e que estão no âmbito da supe-
rintendência da Zona Franca de Manaus, não apenas 
na infraestrutura, mas também na formação científica 
e tecnológica e na área social.

Quero destacar, Senador Crivella, Srªs e Srs. 
Senadores, algo fundamental. Além dos investimentos 
em projetos estratégicos, grande parte dos recursos 
arrecadados pela autarquia – sou obrigada a registrar 
isso e a dizer que lutamos no passado, lutamos no 
presente e continuaremos lutando contra isso –, boa 
parte dos recursos arrecadados no próprio sistema, 
dentro do próprio modelo, por meio das taxas cobra-
das das indústrias, tem servido e tem sido destinada 
ao Governo Federal para a composição do superávit 
primário, o que tem favorecido, certamente, a redução 
do chamado risco Brasil e ampliado o nível de confian-
ça dos investidores no Brasil. Entretanto, penso, Sr. 
Presidente, que é chegada a hora de, nacionalmente, 
fazermos uma avaliação. É justo cobrar uma economia 
tão grande e perversa de uma região tão carente em 
infraestrutura, com Índices de Desenvolvimento Hu-
mano muito inferiores aos da média nacional e aos de 
outras várias regiões do País? É preciso que façamos 
esses questionamentos.

Por isso, não só a Bancada do Amazonas, mas 
também as de Rondônia, de Roraima, do Acre e do 
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Amapá, todos nós lutamos muito para que os recursos 
não sejam contingenciados e possam ser aplicados no 
desenvolvimento dessas unidades da Federação, des-
ses Estados, que, repito, são extremamente carentes em 
infraestrutura na parte social, na parte educacional, em 
absolutamente tudo.

Somado a esses indicadores econômicos e so-
ciais, há um aspecto da Zona Franca de Manaus não 
projetado na origem, ao qual me referi no início do meu 
pronunciamento e que vem ganhando notoriedade, com 
a ampliação das discussões em nível mundial sobre a 
questão ambiental: trata-se do efeito atenuante do Polo 
Industrial sobre o desmatamento da maior floresta tro-
pical do planeta, a floresta amazônica. A justificativa é a 
de que a dinâmica criada pela Zona Franca permitiu o 
desenvolvimento da atividade econômica no Estado do 
Amazonas com baixo índice de utilização dos recursos 
florestais. Além disso, propicia-se à população local uma 
alternativa econômica sem a necessidade da exploração 
predatória da floresta, o que, infelizmente, ocorre em 
Estados vizinhos. Isso significa que alguém que adquire 
um produto fabricado no Polo Industrial de Manaus está 
contribuindo indiretamente para a preservação da maior 
floresta tropical do planeta. Tenho um projeto de lei que 
tramita nesta Casa que aborda exatamente isso. É preciso 
mostrar para o Brasil inteiro que todo produto fabricado na 
Zona Franca de Manaus é uma grande contribuição para 
a contenção do desmatamento. No Estado do Amazonas, 
aproximadamente 98% das florestas estão preservadas.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que, re-
centemente, foi lançado um livro que estuda o impacto 
da Zona Franca sobre a questão ambiental. O título do 
livro é Impacto Virtuoso do Polo Industrial sobre a 
Proteção da Floresta Amazônica – discurso ou fato.
Esse é o título do livro que foi escrito e estudado por 
cientistas e pesquisadores do Ipea e das Universida-
des Federais do Amazonas e do Pará.

Sr. Presidente, quero concluir meu pronuncia-
mento, agradecendo a V. Exª o tempo a mais que me 
concedeu e cumprimentando não apenas o Estado 
do Amazonas e a Amazônia, mas também o Brasil, 
por manter um modelo tão importante como a Zona 
Franca de Manaus.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – V. Exª tem um papel fundamental nessa 
conquista, é bom que o Brasil ouça.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Sr. Presidente, se V. Exª me permite, peço que 
seja considerado como lido, na íntegra, meu discurso.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DA SRA. SENADORA VANESSA 
GRAZZIOTIN.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ao comemorar no 
dia de hoje os 45 anos de existência da Zona Franca 
de Manaus, destaco nessa data as grandes conquistas 
desse importante modelo de desenvolvimento regional. 
Os resultados alcançados pelo Polo Industrial de Ma-
naus (PIM) e os investimentos efetuados em projetos 
estratégicos na área de jurisdição da Suframa (Acre, 
Amazonas, Rondônia, Roraima municípios de Macapá 
e Santana, no Amapá elevou a Zona Franca de Manaus 
à posição de modelo de desenvolvimento regional de 
relevância estratégica para a economia do Brasil. Além 
dos ganhos socioeconômicos para a região, ao percor-
rer a trajetória histórica da Zona Franca, é importante 
ressaltar outro aspecto: a condição do modelo como 
fator de preservação ambiental.

Base de sustentação da Zona Franca, o Pólo in-
dustrial de Manaus é um dos maiores e mais modernos 
aglomerados industriais da América Latina. Atualmente, 
concentra em torno de 550 empresas de alta tecnologia 
que produzem desde canetas, relógios de pulso e de 
bolso até itens como home theater, microcomputadores, 
televisores de última geração e motocicletas – aliás, 
modelo abriga o único polo de motocicletas do País. 
Em termos de desempenho, o Polo Industrial saltou de 
um faturamento de US$ 9 bilhões em 2002 para US$ 
35 bilhões em 2010, alcançando no ano passado a 
marca histórica superior a US$ 40 bilhões, maior do 
que o PIB da Bolívia, Paraguai e Panamá.

Em 2011, atingiu pico de geração de emprego 
acima de 123 mil que, somados aos postos de trabalho 
indiretos, chega a aproximadamente 500 mil empregos.

Em termos regionais, a Zona Franca de Manaus 
tem contribuído para o avanço socioeconômico por 
meio da aplicação de recursos arrecadados junto às 
empresas incentivadas do Polo Industrial em projetos 
de infraestrutura econômica e científico-tecnológica.

É fundamental destacar, senhoras senadoras 
e senhores senadores, que, além dos investimentos 
em projetos estratégicos, grande parte dos recursos 
arrecadados pela autarquia foi destinada peio Gover-
no Federal para composição de superavit primário, o 
que favoreceu a redução do chamado risco Brasil e 
ampliou o nível de confiança de investidores no País.

Somado a esses indicadores econômicos e so-
ciais, um aspecto da Zona Franca de Manaus não pro-
jetado na origem do modelo, mas que vem ganhando 
notoriedade com a ampliação das discussões em nível 
mundial da questão ambiental é o efeito atenuante do 
polo industrial sobre o desmatamento da maior flores-
ta tropical do planeta – a Amazônia. A justificativa é 
de que a dinâmica criada pela Zona Franca permitiu 
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o desenvolvimento de atividade econômica no Esta-
do do Amazonas com baixo índice de utilização dos 
recursos florestais, além de propiciar à população lo-
cal uma alternativa econômica sem a necessidade de 
exploração predatória da floresta. Isso significa que 
a partir do momento que alguém adquire um produto 
fabricado no Polo Industrial de Manaus está contribuin-
do indiretamente para a preservação da maior floresta 
tropical do planeta.

O impacto positivo da Zona Franca sobre o meio 
ambiente permite a conservação de 98% da cobertura 
vegetal nativa do Amazonas e a geração de benefí-
cios para bilhões de pessoas em todo o mundo. Esses 
aspectos contribuem para desmistificar a ideia, usada 
como pano de fundo para adoção de ações que fragi-
lizam a Zona Franca, de que os incentivos fiscais des-
tinados ao polo servem tão somente para beneficiar 
uma região restrita do País.

Além disso, fortalecem as iniciativas a serem 
tomadas visando à garantia da evolução do modelo, 
considerando principalmente a perspectiva de prorro-
gação dos incentivos fiscais por mais 50 anos.

Hoje, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, já po-
demos dizer que existe comprovação científica dos 
benefícios do Polo Industrial de Manaus para a pro-
teção da floresta amazônica. Estou me referindo ao 
estudo inédito intitulado “Impacto virtuoso do Polo In-
dustrial de Manaus sobre a proteção da floresta ama-
zônica: ?discurso ou fato?”, feito por pesquisadores 
das Universidades Federais do Amazonas e Pará, do 
Instituto Píatam e do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada, o IPEA, financiado pela Nokia do Brasil, 
com investimento de R$ 600 mil, realizado com total 
apoio da Suframa.

Os dados apresentados neste estudo passaram 
também por avaliação de pesquisadores dos Estados 
Unidos, Europa e América Latina.

A partir do estudo, os pesquisadores avaliaram 
o impacto do Polo Industrial de Manaus na proteção 
da floresta do Estado do Amazonas em dois períodos 
distintos – até 1997 e entre 2000 a 2006. Com base 
nos dados obtidos, concluiu-se que, até 1997, o PIM 
contribuiu, com a redução de cerca de 85% do des-
matamento no Amazonas.

Acredito de extrema importância, senhoras se-
nadoras e senhores senadores, para o entendimento 
da importância deste modelo econômico para o Brasil 
falar um pouco da trajetória dele.

Desde o lançamento da pedra fundamental do 
Distrito Industrial em setembro de 1968, o cenário da 
atividade industrial na Zona Franca de Manaus pas-
sou por fases distintas. De uma etapa inicial baseada 
no processo de montagem e semi-montagem de pro-

dutos, o modelo passou por mudanças profundas nas 
décadas posteriores, principalmente após a abertura 
da economia brasileira no início de 1990, e chega ao 
seu 45° ano de implantação, com o status de centro de 
industrialização de referência na América Latina, reu-
nindo empresas nacionais e multinacionais modernas 
de segmentos como Eletroeletrônico, Duas Rodas e 
Químico que se destacam no mercado pela fabricação 
de produtos de alto valor tecnológico.

O mercado aquecido e a aprovação de grande 
volume de projetos de ponta, como por exemplo, os 
seis aprovados recentemente pelo Conselho de Ad-
ministração da Suframa (CAS) para fabricação de 
tablets, indicam um cenário promissor para o parque 
fabril de Manaus.

Em que pese o contingenciamento, as ações de 
interiorização do desenvolvimento, custeadas pelos 
recursos que o polo industrial gera para a autarquia 
através do recolhimento de taxas junto às fabricas in-
centivadas do polo, são apontadas como outra verten-
te importante do modelo Zona Franca de Manaus. Em 
45 anos, estima-se que a SUFRAMA aplicou mais de 
R$ 2,5 bilhões na região, beneficiando todos os 153 
municípios que integram a sua área de abrangência.

Dos projetos desenvolvidos com recursos da Su-
frama, destaco aqui a construção de duas usinas de 
beneficiamento de castanha, nos municípios acreanos 
e Brasiléia e Xapuri; a abertura de estradas vicinais 
importantes para a expansão da economia do Estado 
de Rondônia, sobretudo agricultura e agropecuária; 
construção de silos que tem contribuído para o avanço 
da infraestrutura de produção em Roraima; no Amapá, 
investimentos direcionados ao incremento do turismo, 
como a reforma da orla de Macapá; e no Amazonas, 
obras que vão de recuperação de estradas vicinais, 
inauguração de portos flutuantes até o incentivo às 
potencialidades regionais.

Outros resultados obtidos de grande importância 
foram as parcerias institucionais firmadas com univer-
sidades, órgãos governamentais e centros de pesquisa 
do Brasil e do Exterior.

Por outro lado, com a finalidade de divulgar as po-
tencialidades dos Estados de sua área de abrangência 
e atrair investimentos para a região, a autarquia também 
realiza ações de promoção comercial dos produtos re-
gionais por meio da participação em eventos nacionais 
e internacionais e missões comerciais a países inves-
tidores em potencial, sendo a principal dessas ações a 
realização das seis edições da Feira Internacional da 
Amazônia, a FIAM, que se consolidou como o maior 
evento multissetorial de negócios da região.

Por todos estes feitos, que consagram a impor-
tância do modelo econômico Zona Franca de Manaus, 
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coordenado pela Suframa, é que queremos nestes 45 
anos da autarquia parabenizar em nome do superin-
tendente Thomaz Nogueira, todos os servidores e co-
laboradores da Suframa que direta ou indiretamente 
somaram para esta história de sucesso.

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Vanessa Gra-
zziotin, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Será feito conforme V. Exª pretende.

A Mesa acata o pedido de V. Exª.
Chamamos para usar da palavra o bravo Sena-

dor pelo Estado de São Paulo Eduardo Suplicy. V. Exª 
tem a palavra como orador inscrito.

Em seguida falará o Senador Jayme Campos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente Marcelo Crivella, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, trago a esta Casa para que seja submetida 
à elevada consideração das Srªs e dos Srs. Senadores, 
uma proposta de emenda à Constituição que julgo da 
maior relevância.

A proposta, Sr. Presidente, foi encaminhada a 
meu gabinete pelo Dr. Moisés Anderson Rodrigues da 
Silva, juiz federal lotado em Dourados, Mato Grosso do 
Sul, mas a bem da verdade já vem sendo defendida, 
há bastante tempo, por instituições da mais alta repre-
sentatividade – como a Associação dos Magistrados 
Brasileiros – e por juristas extremamente respeitados 
de nosso País.

Ela cuida de alterar a Constituição Federal, mais 
exatamente a alínea a do inciso I do artigo 96, para 
assegurar a participação dos juízes vitalícios da res-
pectiva jurisdição nas eleições para os cargos de Pre-
sidente e Vice-Presidente dos Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, bem como 
dos Tribunais Regionais Federais.

Alterada a alínea a para introdução dessa medi-
da, a alínea b do referido inciso cuidaria tão somente 
da elaboração dos regimentos internos dos tribunais, 
mantendo a determinação constitucional, hoje em vigor, 
de que ela deve ser feita com observância das normas 
de processo e das garantias processuais das partes, 
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos 
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.

Já as demais alíneas, as atuais b a f, seriam re-
numeradas como c a g.

Tenho plena convicção, Srªs e Srs. Senadores, 
de que essa pequena alteração no texto constitucional 

pode ter impactos bastante significativos na vida na-
cional, com consequências altamente positivas.

Ao criar oportunidade para que juizes de primeiro 
grau possam participar da discussão e definição sobre 
os rumos da magistratura, e também sobre as medidas 
necessárias à melhoria da prestação dos serviços judi-
ciários à população, ela contribuirá para democratizar 
os tribunais de nosso País. E democracia, como todos 
sabemos, nunca é demais.

Além disso, a participação dos juizes na escolha 
do Presidente e do Vice-Presidente conduzirá a uma 
ampla fiscalização da gestão administrativa e ao com-
partilhamento da responsabilidade pela administração 
dos tribunais.

Embora proposição semelhante já tenha sido 
arquivada nesta Casa em outra legislatura – e falo 
aqui da PEC n° 62, de 1999, que teve como primeiro 
signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti,a quem 
também convido para ser coautor desta proposição, 
para a qual reconheço muito mérito –, entendo que já 
decorreu tempo razoável para que se possa alterar o 
entendimento sobre o tema e concluir pela aprovação 
da medida.

Uma medida que valorize a magistratura do pri-
meiro grau e promove tanto a democracia interna 
quanto a integração entre as instâncias do Judiciário.

Uma medida que é defendida entre tantos outros 
expoentes da área de Direito pelo ilustre Jurista Dalmo 
de Abreu Dallari. Em sua obra O Poder dos Juízes, o 
mestre afirma que (abro aspas) “não é democrática 
uma instituição cujos dirigentes, pelo modo como são 
escolhidos e por seu relacionamento com os níveis 
inferiores da hierarquia administrativa, comportam-se 
como aristocratas privilegiados”.

O eminente jurista é ainda mais específico ao dei-
xar claro que (e aqui abro aspas novamente) “isso tem 
aplicação ao Poder Judiciário, cujas cúpulas dirigentes 
são escolhidas apenas pelos membros dos órgãos de 
nível superior. Não é dada qualquer oportunidade para 
que os integrantes dos níveis inferiores, muito mais nu-
merosos e igualmente integrantes do Judiciário, possam 
manifestar-se sobre a escolha dos dirigentes ou sobre 
outros assuntos que interessem a todos”.

São observações a respeito das quais devemos 
refletir profundamente pelo muito de verdade e coe-
rência de que estão impregnadas.

Cumpre destacar ainda que, na PEC que estou 
submetendo à apreciação do Senado Federal, tive o 
cuidado de prever que os juízes vitalícios não parti-
ciparão como eleitores do processo de escolha dos 
Corregedores dos referidos tribunais. Isso porque, res-
ponsáveis que são pelo conhecimento de reclamações 
em face das atribuições jurisdicionais e administrativas 
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dos juízes a eles vinculados, bem como pela aplicação 
das penalidades cabíveis, os corregedores poderiam 
ter sua imparcialidade fragilizada se dependessem da 
votação dos juizes de primeiro grau para serem eleitos.

Sr.Presidente, penso que a proposta de emenda 
à Constituição aqui defendida está bem equilibrada. 
Se, por um lado, aprofunda a democracia no Poder 
Judiciário, por outro lado, busca evitar que interesses 
corporativos se sobreponham ao bom andamento da 
Justiça.

Espero contar com o apoio dos nobres Parla-spero contar com o apoio dos nobres Parla-
mentares no sentido de que a proposta seja discutida, 
aperfeiçoada no que couber e aprovada na forma que 
melhor atenda aos interesses do País.

Assim, as Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda 
ao texto constitucional:

Art. 1º. As alíneas a e b do inciso I do art. 
96 da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação, renumerando-se as 
atuais alíneas b a f, como c a g.

Art. 96. ..................................................
I – .........................................................
a) eleger seus órgãos diretivos, assegu-

rando-se a participação dos juizes vitalícios da 
respectiva jurisdição nas eleições do Presi-
dente e do Vice-Presidente dos Tribunais dos 
Estados e dos Tribunais Regionais Federais;

b) elaborar seus regimentos internos, 
com observância das normas de processo e 
das garantias processuais das partes, dispon-
do sobre a competência e o funcionamento 
dos respectivos órgãos jurisdicionais e admi-
nistrativos;

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra 
em vigor na data de sua publicação.

E segue a justificação...
Eu ainda estou no processo de coleta de assi-

naturas, mas quero informar que, dado a forma como 
a proposição está acolhida, com certeza, ainda hoje, 
obterei mais de um terço das assinaturas dos Senado-
res necessárias para que esta proposição possa dar 
entrada à Mesa e, se possível, no dia de hoje ainda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Senador, esta Presidência agradece a 
V. Exª pela economicidade do tempo, o que é raro em 
nossa Casa.

Eu gostaria de chamar o Senador, Governador 
Jayme Campos, inscrito como Líder. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
um ambiente em que se pretende ser democrático, no 
qual se busca a plenitude do Estado de direito, certa-
mente uma das mais importantes funções do Parla-
mento consiste em harmonizar o desenvolvimento e a 
governabilidade à luz da justiça e do bem social. Por 
isso, é importantíssimo o papel desempenhado pelas 
agremiações partidárias no sentido de refletirem o inte-
resse do eleitorado que representam e das ideologias 
com as quais se alinham, sempre centradas no objetivo 
maior de fortalecer o cidadão e a sociedade por meio 
de constante aprimoramento das suas instituições. 

Nesse ambiente ou neste âmbito de ideias, faz-se 
fundamental que se estabeleça uma pauta de priori-
dades em consideração não apenas às necessidades 
dos governantes e do partido circunstancialmente no 
poder, mas, acima de tudo, os dos anseios, demandas 
e clamores das nações por mais indigestos que sejam 
os custos das decisões e providências a serem toma-
das. Refiro-me mais especificamente à indispensável 
coragem política com que devemos definir e cumprir 
a agenda de nossa pauta de prioridades legislativas. 

Temas sensíveis, como a disciplina das medidas 
provisórias, a reforma política, o modelo previdenciá-
rio, a organização tributária, a flexibilização das leis 
trabalhistas e a revisão do pacto federativo são alguns 
dos exemplos típicos de matérias que orbitam com fre-
quência em ambas as Casas deste Congresso, cujas 
condições, na prática, geralmente não chegam a lu-
gar nenhum. Entra legislatura, sai legislatura, e temas 
como esses vêm à tona, são discutidos à exaustão, 
mas, na hora das verdadeiras decisões, quase nunca 
algo realmente expressivo chega como resultado. Por 
quê? Porque, no mais das vezes, não interessa ao Go-
verno; porque às vezes não interessa a esse ou àquele 
núcleo de poder; porque não raro desagrada à própria 
classe política ou simplesmente porque não dá votos. 
É nesse ponto que entra a criteriosa responsabilidade 
com que nós, Parlamentares, em geral, e mais ainda 
os que exercemos uma posição crítica e colaborativa 
devemos fiscalizar atentamente o andamento e a pro-
dutividade dos trabalhos, para que nossa agenda seja 
de fato cumprida e possa sempre refletir a primazia do 
interesse nacional.

Nós, integrantes dos partidos que compõem o 
Bloco da Minoria, o qual tenho a honra de liderar nes-
ta Casa – assim como os mais sensíveis colegas das 
demais siglas que não negociam com a coerência de 
seus mandatos, nem com a fidelidade a seus eleitores 
—, procuraremos incessantemente cobrar o cumprimen-
to dos compromissos assumidos e acordos firmados, 
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para que a pauta venha a fluir, sem manipulações e 
sem atropelos, em prol da discussão e aprovação das 
matérias que propiciem o melhor para o Brasil.

De imediato, evidencia-se a expectativa de exa-
minarmos importantíssimas proposições acerca das 
matérias que versam sobre segurança pública, regu-
lamentação do Fundo de Participação dos Estados, 
incentivos fiscais, unificação de alíquotas do ICMS, 
além dos royalties do petróleo, entre outros temas 
polêmicos com que temos de lidar.

Ademais, ressalta também o desafio de vermos 
moralizado, de uma vez por todas, o rito das medi-
das provisórias. Para tanto, cumpre-nos agilizar as 
negociações com o Governo, para que viabilizemos 
a aprovação da proposta encabeçada pelo Senador 
José Sarney, a PEC nº 11, de 2011, que ora tramita 
na Câmara dos Deputados.

Fica, hoje, então, aqui, registrada nossa preocu-
pação e nosso compromisso de zelar, com o máximo 
empenho, para que esses importantes itens da agenda 
legislativa possam ser encarados com a pertinácia e 
a firmeza de propósitos necessárias à superação de 
todos os obstáculos, rumo ao justo consenso.

Tenho a convicção, caro Presidente Crivella – es-
tou concluindo –, de que nosso Presidente, certamente 
apoiado pela alta cúpula do Senado Federal, também 
compartilha conosco dessas mesmas preocupações 
e não poupará esforços nem cautelas, na estreita ob-
servância da pauta acordada com as lideranças, de 
modo a assegurar qualidade e agilidade aos traba-
lhos da Casa, para que mostremos à opinião pública 
a essencial importância das leis aqui produzidas ou 
aprimoradas, para a salvaguarda da cidadania e a 
melhoria da vida dos brasileiros.

Que não nos faltem, portanto, a habilidade, a luci-
dez e o destemor, para contribuirmos com a edificação 
de um Parlamento mais produtivo e mais independente, 
mais forte e mais legítimo, nos moldes que a verdadei-
ra democracia exige e que o povo brasileiro merece.

Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Nós agradecemos a liderança de V. Exª.
Chamamos para fazer uso da palavra, em per-

muta com o Senador Waldemir Moka, o Senador Sér-
gio Souza.

V. Exª tem a palavra por dez minutos, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvintes 
da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, se-
nhoras e senhores, começamos os trabalhos aqui no 
Senado Federal, este ano, de forma acelerada.

Hoje, três Comissões se reuniam ao mesmo tem-
po em audiência pública promovida pela Comissão de 
Meio Ambiente, e a sessão deliberativa foi para depois 
do meio-dia. Ao mesmo tempo, acontecia uma reunião 
na CAE e também na Comissão de Infraestrutura. Além 
disso, outras agendas nós cumpríamos, de acordo com 
a programação do Senado Federal.

Na tarde de ontem, tivemos uma audiência pú-
blica na Comissão de Relações Exteriores, para tratar 
de assuntos de interesse do Brasil nas relações com 
os países vizinhos, em especial o Paraguai, de que 
tratamos detidamente da situação dos brasileiros e de 
seus descendentes que vivem naquele país. Mais cedo, 
Sr. Presidente, recebi em meu gabinete a advogada 
contratada pelo Brasil para representar os brasileiros 
no Paraguai, a Drª Marilene Sguarizi, que me relatou, 
me confidenciou fatos estarrecedores que merecem 
atenção do Senado Federal, do Congresso Nacional 
e do Governo brasileiro. São milhares e milhares de 
brasileiros que lá vivem; os números chegam a 350 
mil, chegam a mais de 5% da população naquele país.

Entendemos e reconhecemos que o Governo bra-
sileiro, através da sua embaixada no Paraguai, através 
do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, tem 
feito um trabalho assíduo e árduo para resolver esse 
dilema no que diz respeito ao reconhecimento da ci-
dadania e no que diz respeito ao reconhecimento do 
direito à propriedade daqueles que laboram no solo 
daquele país.

Na Comissão de Relações Exteriores, ouvimos, 
por mais de uma hora, a advogada Sguarizi, que foi 
indagada por uma dezena, pelo menos, de Senadores, 
numa audiência que estava prevista para durar pouco 
mais de uma hora e que durou praticamente três ho-
ras, porque o caso é realmente grave. 

Eu quero dizer a V. Exªs, Senadores, e a todo o 
Brasil, que o Paraguai é um país importante para o 
Brasil. Dezenas e dezenas de empresas se instalam, 
centenas já se instalaram naquele país, por conta do 
Mercosul, por conta da matéria-prima, por conta da 
mão de obra, por uma série de fatores. 

Milhões e milhões de dólares saem do Brasil em 
exportação para aquele país, principalmente no que 
diz respeito a máquinas e equipamentos agrícolas.

As relações comerciais com o Paraguai vão além 
da usina de Itaipu; vão além, Sr. Presidente, da questão 
fundiária entre brasileiros e carperos ou campesinos. 
As relações comerciais com o Paraguai talvez sejam 
o fato de maior importância e relevância entre esses 
dois países e nós não podemos deixar que um confli-
to por posse de terras venha a abalar essas relações 
diplomáticas mantidas pelo Brasil com o Paraguai e 
do Paraguai para com o nosso Brasil.
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Saímos da reunião, ontem, na Comissão de Re-
lações Exteriores, com uma certeza: a questão não 
se resume à diplomacia. Tem de haver uma conversa 
entre governos diretamente, para assegurar direitos 
adquiridos de todos os estrangeiros que estão naquele 
país, não só os brasileiros. Também, jamais o Brasil irá 
afrontar a soberania do povo do Paraguai.

Sr. Presidente, dentro dessas questões de rela-
ções internacionais, como Presidente da Comissão 
Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Con-
gresso Nacional, recebi, hoje, a Comissária do Clima 
da União Europeia, que trouxe sua preocupação com 
o sucesso da Rio+20 e, principalmente, com os temas 
que serão lá debatidos. 

Colocamos para ela que o Brasil é um País res-
ponsável, que está cuidando da sua legislação no que 
diz respeito às mudanças climáticas e ao meio am-
biente, que está construindo um Código Florestal que 
vai servir de exemplo para todo o planeta. Colocamos 
para a eminente Comissária da União Europeia que o 
Brasil solicitou e foi atendido na inclusão na discussão 
da extinção da miséria na pauta da Rio+20, entre ou-
tras questões necessárias à sustentabilidade, como, 
por exemplo, a economia verde, uma das preocupa-
ções trazidas pela Comissária. 

Mas, Sr. Presidente, mostrando também um pouco 
das atividades de nós, Senadores, aqui nesta Casa, 
na audiência pública hoje pela manhã na Comissão 
de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa 
do Consumidor, nós ouvimos todo o setor da aviação 
civil no Brasil. A Infraero estava lá; a Secretaria da 
Presidência da Republica estava lá; a Anac estava lá; 
os sindicatos estavam lá, atendendo ao requerimento 
de minha autoria e de autoria do Presidente daque-
la Comissão, o Senador Rollemberg. Nós colocamos 
para todos a preocupação com relação a esse setor. 

Dados trazidos pela Infraero causaram-me espan-
to. Em 2000, Senador Jayme Campos, 68 milhões de 
pessoas embarcavam e desembarcavam neste nos-
so País. Em 2011, foram 185 milhões de embarques 
e desembarques neste País da aviação civil. Ou seja, 
em pouco mais de 10 anos, triplicou o número de pas-
sageiros frequentando nossos aeroportos, enquanto 
a qualidade do serviço, o preço das tarifas, a taxa de 
embarque, o preço dos bilhetes aéreos, o número de 
aeronaves e, em especial, os nossos aeroportos pou-
co se modificaram de lá para cá. 

Nós todos sofremos no cotidiano esse dilema 
de que só temos o horário certo no bilhete, mas não 
sabemos a que horas vamos embarcar nem mesmo a 
hora em que vamos decolar, porque às vezes ficamos 
mais de uma hora dentro de uma aeronave esperando 

o horário de decolagem, e muito menos o horário em 
que vamos chegar ao nosso destino.

Preocupações como estas foram levadas hoje, 
Sr. Presidente, da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle ao setor, 
para que venhamos a tomar uma posição aqui no Se-
nado Federal, principalmente na Subcomissão criada 
na Comissão de Infraestrutura, para pautarmos todo 
o Congresso Nacional, e o Senado Federal principal-
mente, no que diz respeito a essa questão.

Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Muito obrigado, Senador Sérgio Souza.
Agora, vou passar a palavra ao Senador Paulo 

Davim, que está inscrito para uma comunicação inadi-
ável. Depois falará o Senador Alvaro Dias, como orador 
inscrito; depois um líder, Crivella; depois – o Senador 
Moka já falou – o Senador Paulo Paim; depois o Se-
nador Alfredo Nascimento.

Com a palavra V. Exª.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estive na Antártica, 
em julho do ano passado, para conhecer de perto o 
Programa Antártico Brasileiro (o Proantar). Pisar aque-
le solo gelado e ficar a par das importantes pesquisas 
científicas realizadas por uma brava gente brasileira 
foi, sem dúvida, uma das experiências mais incríveis 
da minha vida. De maneira que não poderia deixar de 
somar o meu lamento aos de tantos pelo grave acidente 
ocorrido na madrugada do sábado passado, que com-
prometeu cerca de 70% da Base onde eram feitas as 
pesquisas. Infelizmente o incêndio iniciado onde ficavam 
os geradores de energia tirou a vida de dois militares 
da Marinha, o suboficial Carlos Alberto Vieira Figuei-
redo e o sargento Roberto Lopes dos Santos, além 
de deixar ferido o sargento Luciano Gomes Medeiros.

Esses dois que morreram deixaram sua marca 
de heroísmo ao tentar debelar o fogo e proteger anos 
a fio de trabalho de tantas pessoas.

Registro a minha mais irrestrita solidariedade aos 
familiares desses verdadeiros heróis.

As notícias dão conta de que a parte habitável e 
laboratórios de pesquisas foram totalmente atingidos 
pelo fogo. Entretanto, a Presidenta Dilma Rousseff já 
afirmou que o Governo brasileiro irá reconstruir a nova 
Estação Antártica Comandante Ferraz, até porque o 
Brasil não pode abrir mão de pertencer a este seleto 
grupo de países presentes no continente gelado.

Quando lá estive, vi de perto o trabalho de órgãos 
como a Petrobras, o Inpe, a Embrapa e de cientistas 
de várias universidades que realizam pesquisas so-
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lares, médicas, geológicas e também fazem estudos 
sobre a vida marinha. As pesquisas científicas que 
são realizadas na Antártica colocam o Brasil na van-
guarda das ações que seguem o Protocolo de Madri, 
uma espécie de regulamentação mundial para o uso 
do solo antártico.

Portanto, reitero que é de extrema importância o 
empenho do Governo Federal e também de nós, Par-
lamentares, não só na reconstrução como também na 
garantia do resgate e da continuidade das pesquisas 
científicas em solo antártico. Precisamos dar ao pro-
jeto Antártico Brasileiro a importância que ele merece.

A presença do Brasil desde 1982 no Continente 
Antártico – portanto, há 30 anos – é a prova irrefutável 
da nossa excelência científica e do nosso bom rela-
cionamento internacional quando se trata de práticas 
para fins pacíficos e de interesse mundial. Isso me 
faz reafirmar o meu orgulho pelo trabalho lá realiza-
do. Espero que possamos recuperar não só a Estação 
Comandante Ferraz como também o valioso trabalho 
dos pesquisadores e garantir o espaço brasileiro con-
quistado com muito esforço e empenho desses abne-
gados brasileiros no continente antártico.

Chamo a atenção para o exemplo que o Brasil dá 
para a comunidade internacional no respeito ao meio 
ambiente. A despeito disso, preocupa-me o acidente 
ocorrido na Bahia do Almirantado, com embarcação 
brasileira que está a 40 metros de profundidade. Essa 
embarcação, usada para transporte de carga, levava 
quase 10 mil litros de combustível. Esse naufrágio 
aconteceu em dezembro passado.

A Marinha do Brasil e a Petrobrás precisam so-
mar esforços para resgatar essa carga de combustível, 
que se encontra a 40 metros de profundidade, sem o 
risco de contaminar o meio ambiente, sem o risco de 
acidente ecológico que venha prejudicar todo o bioma 
antártico, que venha trazer ou provocar qualquer tipo 
de dano àquele continente, que é tão preservado pe-
los países que o ocupam e que fazem as pesquisas 
conforme seus projetos.

Portanto, é importante que o Brasil faça o resgate 
dessa carga com segurança, para que não sejamos 
protagonistas de um grave acidente num verdadeiro 
santuário ecológico, que é o continente antártico.

Era só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Nós agradecemos, Senador Paulo Davim.
Gostaríamos de chamar o Senador Alvaro Dias, 

por permuta...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 

– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Pois não. Com a palavra, V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para 
pedir minha inscrição pela Liderança do PMDB, para 
fazer uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – V. Exª está inscrito, logo após o seu con-
terrâneo, Alfredo Nascimento.

Estou aqui na linha com o nosso Bispo Ivo, lá da 
sua terra querida.

Senador Alvaro Dias, V. Exª está com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Marcelo Crivella, Srs. Sena-
dores, Srªs Senadoras, hoje, eu deveria falar sobre a 
reunião que tivemos, pela manhã, na Presidência do 
Senado, com lideranças de trabalhadores e de empre-
sários, discutindo o pacto federativo e o fortalecimento 
da indústria nacional. Depois, nós nos reunimos com 
Governadores, que apresentaram suas súplicas diante 
das dificuldades que vivem em razão de encargos que 
sobrecarregam as unidades federativas, sem a con-
trapartida dos recursos para atender a novas deman-
das. Mas, Sr. Presidente, a oposição tem o dever de 
denunciar as eventuais falcatruas existentes no País, 
especialmente no Governo. Por isso, hoje, mais uma 
vez, venho à tribuna para lastimar a existência de um 
modelo promíscuo que loteia os cargos públicos em 
troca de apoio político.

O aparelhamento do Banco do Brasil chega às pá-
ginas policiais. O Banco do Brasil tornou-se o exemplo 
mais vistoso da forma como o Governo petista ocupa 
as estruturas de poder. A bicentenária instituição está 
agora no centro de uma disputa em que se digladiam 
grupos e facções do PT. O que menos parece impor-
tar aos contendedores nessa disputa olímpica pela 
medalha de ouro do aparelhamento do Estado é o 
interesse público.

Desde a semana passada, os jornais vêm des-
nudando o clima de guerra que se instalou no maior 
Banco público do País. “No Governo, há o temor de que 
uma guerra de dossiês cause crise sem precedente 
e respingue em outras áreas”, informou a Folha de 
S.Paulo na última sexta-feira. A tônica é a disputa de 
facções petistas pelo comando do Banco do Brasil e 
da Previ, seu bilionário fundo de pensão.

Mais especificamente, debatem-se, por meio de 
notas na imprensa e de declarações em off, o atual 
Presidente do Banco, Aldemir Bendine, e Ricardo Flo-
res, que comanda a Previ, e seus respectivos grupos 
de apoiadores, um tentando derrubar o outro. Nenhum 
deles apresentou qualquer indício de que aja em favor 
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do bem público. Na realidade, brigam pelo controle do 
dinheiro público.

O Banco do Brasil avizinha-se de ser o primeiro 
banco brasileiro a dispor de R$1 trilhão em ativos. Seu 
lucro, em 2011, bateu em R$12,1 bilhões. Já a Previ é 
uma das principais investidoras do País – está, inclu-
sive, no consórcio que assumirá o aeroporto de Gua-
rulhos – e tem patrimônio na casa de R$152 bilhões, 
conforme números de seu balanço de 2010.

Não é de agora que a diretoria do Banco do Brasil 
tem sido usada como moeda de troca na gestão des-
te Governo. Já serviu para abrigar aliados de outros 
partidos, derrotados em eleições e militantes proble-
máticos. Mas o epicentro das disputas no Banco tem 
se dado mesmo dentro do PT.

Ainda hoje, a Folha revela mais um episódio 
dessa triste saga: depósitos suspeitos feitos na conta 
bancária do ex-Diretor Allan Toledo. Quase R$1 milhão 
foram creditados ao longo de 2011, época em que ele 
dirigia a área de Atacado, Negócios Internacionais e 
Private Banking do Banco do Brasil.

“O Banco do Brasil abriu sindicância para apurar 
o caso por suspeita de lavagem de dinheiro, notificou 
a Polícia Federal e trocou informações sobre o caso 
com ela”, informa o jornal. A investigação teve início 
depois da demissão de Toledo e originou-se de relató-
rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(COAF), do Ministério da Fazenda.

O dinheiro veio de uma aposentada, que, por 
sua vez, recebeu igual quantia de um empresário que 
é sócio do dono do frigorífico Marfrig. Teria sido fruto 
de venda de um imóvel, que, no entanto, continua ha-
bitado e em nome dos mesmos antigos proprietários 
um ano e dois meses depois da transação financeira. 
Ou seja, tudo na operação sugere uma mera triangu-
lação de valores.

Vale ter presente que o Marfrig foi uma das em-
presas mais bem aquinhoadas pela política de esco-
lha de “campeões nacionais” tocada pelo BNDES na 
gestão petista. O banco de fomento é, hoje, o segundo 
maior acionista individual do frigorífico, com 14%, só 
atrás das famílias fundadoras.

O BNDES aportou R$715 milhões na empresa. 
Foi, em tudo, um mau negócio: o frigorífico só gera 
prejuízo, está superendividado e vê-se obrigado atu-
almente a fechar fábricas e a demitir funcionários. Até 
meados do ano passado, o Marfrig tinha rendido perda 
de R$201,4 milhões para o banco oficial.

Governistas sempre viram no Banco do Brasil uma 
espécie de galinha dos ovos de ouro. Desde o início 
do governo Lula, o comando da instituição foi disputa-
do por capas-pretas do Partido, como Luiz Gushiken, 

Ricardo Berzoini e João Vaccari, com larga militância 
no sindicalismo bancário paulista.

O Banco também esteve no ápice do escândalo 
do mensalão. A Visanet, mantida pelo Banco do Brasil 
e por outras instituições financeiras, foi uma das fontes 
comprovadas de recursos desviados para o esquema 
de compra de votos mantido pelo PT no Congresso, 
conforme mostraram investigações do Ministério Pú-
blico Federal e da Polícia Federal.

O novo escândalo no Banco do Brasil é apenas 
o mais recente na seara do Ministério da Fazenda de 
Guido Mantega. Ao lado da Casa da Moeda e da Cai-
xa Econômica Federal, desponta como parte de um 
esquema cujo maior objetivo parece ser drenar dinhei-
ro público para benefícios privados e, principalmente, 
partidários.

Mas a grande verdade é que a guerra pelo co-
mando do Banco do Brasil acaba de produzir um crime: 
a divulgação de informações financeiras de Allan To-
ledo, que, até o fim do ano passado, ocupava o posto 
de Vice-Presidente mais importante do Banco.

Há um novo Francenildo na cena política brasileira. 
Mas, desta vez, ele não é um caseiro, mas, sim, um dos 
principais executivos do mercado financeiro no Brasil.

O fato concreto é que Allan Toledo acaba de ser 
vítima de um crime: a quebra de seu sigilo bancário. E 
o mais grave é que esse crime pode ter ocorrido jus-
tamente na instituição à qual ele serviu, como um dos 
principais executivos, durante 30 anos.

Em 2006, foi Francenildo Costa que teve seu sigilo 
bancário quebrado na Caixa Económica Federal. Agora, 
é a vez do Sr. Toledo, que, indignado, pretende acionar na 
Justiça os responsáveis pela quebra de seu sigilo bancário.

O fato concreto é que a crise do Banco do Brasil já 
começa a se transformar em escândalo no atual Gover-
no, mais um dos grandes escândalos do atual Governo.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Marcelo Crivella deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 
1ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Tem a palavra o Senador Marcelo Crivella pela 
Liderança do seu Partido.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senadora 
Marta, Srs. Senadores, senhoras e senhores telespec-
tadores da TV Senado, hoje, na sala da Presidência, 
nós tivemos uma reunião com diversos governadores, 
alguns vice-governadores e lideranças da Câmara e 
do Senado. Os governadores vieram tratar de um as-
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sunto sobre o qual nós precisamos nos debruçar nesta 
Casa: pacto federativo.

Não há dinheiro para pagar a Emenda 29, não 
querem que se vote a PEC 300, não há recursos para 
pagar o novo piso dos professores, que – o MEC pu-
blicou hoje – será de R$1,4 mil, pouco mais de RS1,4 
mil – pleito justíssimo.

Qual é a solução para isso? A solução que os 
governadores apresentaram: os royalties do Rio. É aí, 
senhoras e senhores telespectadores, Srs. Senado-
res, que eu acho que nós estamos desviando o foco 
da discussão. Isso, eu diria, deve-se em grande parte 
ao relatório do Senador Vital do Rêgo, que apresen-
tava uma tabela em que dizia que o Rio não perde. A 
tabela é fictícia. A única hipótese de o Rio não perder 
é não mexer nos royalties, pelo menos contratados. 
Não existe outra hipótese matemática de o Rio não 
perder. Qualquer outra conta, qualquer consideração 
de aumento da produção, do futuro, ou de qualquer 
outra forma de divisão, o Rio perde, e perde muito.

E os problemas que o Rio enfrenta não dão a ele 
oportunidade, neste momento, como fez no passado, 
de ceder a capital para Brasília. Aliás, qual o Estado da 
Federação que tenha mostrado de maneira tão generosa 
o seu espírito federativo do que o meu Rio de Janeiro? 
Enquanto a maioria dos Estados lutou e luta hoje para 
dividir o seu território e assim ter uma bancada maior e 
ter mais recurso do Fundo de Participação dos Estados 
e Municípios, o Rio fez fusão. O Rio uniu o seu território. 
O Rio manda para Brasília, Senador Alvaro Dias, 110 bi-
lhões. É pouco? Não, pouco não é, não, Senador. Cento 
e dez bilhões todo ano. Quanto recebe de volta? Dez, 
número do meu partido. Dez. Quanto fica aqui? Cem. E 
querem pegar os royalties, e querem mais.

Queríamos dar. O Rio quer dar. O Rio quer dividir, 
mas o que ele pode dividir é o futuro. Não pode dividir 
o passado. Não pode porque está comprometido, está 
pagando aposentados, está cuidando da segurança. 
Quatrocentos mil crimes por ano. Só de furtos são mais 
de 100 mil; assaltos, furtos a mão armada, 70 mil; rou-
bos de carro, 60 mil; lesões corporais dolosas, 130 mil. 

Quem tem mais favelas do que o Rio de Janei-
ro? Quem tem mais compromissos do que o Rio de 
Janeiro? Olimpíadas, temos de organizar. É uma festa 
do Brasil, mas temos de organizar. Copa do Mundo. 

O Rio de Janeiro já cede o ICMS do petróleo, que 
é pago não na produção, mas no refino, assim como 
o Paraná, que faz um gesto para o Brasil de solidarie-
dade, quando a energia elétrica também é paga não 
na produção, mas no consumo.

De tal maneira que a reunião de hoje foi, eu diria, 
infrutífera. Lamento dizer isso, porque, se já consegui-
mos identificar os problemas, nossas angústias, nossos 

sofrimentos, ainda não conseguimos uma solução que 
seja legal, que esteja de acordo com a nossa Consti-
tuição, porque eu não acredito que o Supremo Tribunal 
Federal vá permitir que nosso País se desrespeite ato 
jurídico perfeito e se rasguem os contratos. Isso abre 
um precedente, eu diria, calamitoso. Isso traz insegu-
rança jurídica para todas as empresas que, do mundo 
inteiro, vêm para cá fazer investimentos. O Brasil é um 
País que assina um contrato, firma um contrato para 
depois rompê-lo unilateralmente. Isso traz para nós 
um aspecto de falta de civilização, de falta de sabe-
doria política para construir soluções pacíficas, quan-
do nos defrontamos com as grandes controvérsias da 
vida nacional. 

Então, eu faço aqui um voto, eu peço, eu clamo 
ao espírito de ponderação da Câmara dos Deputados. 
Não há outro caminho senão o debate. As controvérsias 
se resolvem nas discussões nas quais os Parlamenta-
res, desapaixonadamente e com mútua boa vontade, 
constroem as soluções pacíficas. 

Nós não podemos abrir mão da comissão espe-
cial, nem fazer o que fizemos aqui: aprovar um reque-
rimento de urgência, trazer a discussão para o plená-
rio e fazer uma lei malfeita. Na última reunião com a 
Presidente Dilma, estava presente o Senador Valdir 
Raupp; e a Presidenta, primeira Magistrada do País, 
disse: “No meu Governo, respeitam-se contratos”. No 
mesmo instante, eu perguntei: “Presidenta, inclusive 
dos royalties?” Ela disse: “Sim, Inclusive dos royalties,
Sr. Crivella. Eu e Lula nunca fomos favoráveis a romper 
contratos”. O Senador Valdir Raupp é Presidente do 
PMDB e estava lá. Ele ouviu. Nós temos que encontrar 
caminhos. Nós precisamos atender o Nordeste, o Nor-
te, as regiões menos desenvolvidas, mas que sejam 
caminhos dentro da lei.

Muito obrigado, Srª Presidenta. 
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Crivella.
Agora, com a palavra, o Senador Valdir Raupp, 

por permuta com o Senador Moka.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na madrugada 
de sábado, por volta das duas horas, um brutal incên-
dio destruiu mais de 70% das instalações da Estação 
Antártica Comandante Ferraz (EACF).

A lamentável tragédia comprometeu não apenas 
patrimônio material, mas custou a vida de dois heróis 
da Marinha do Brasil: o primeiro-sargento Roberto 
Lopes dos Santos e o suboficial Carlos Alberto Vieira 
Figueiredo, os quais, em ato de coragem e bravura, 
não mediram esforços para evitar que o incêndio se 
alastrasse, porém sucumbiram à força das chamas.
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Manifesto minhas condolências às famílias des-
ses militares, este momento de profunda dor e tristeza. 
Solidarizo-me com todas as medidas que o Governo 
brasileiro anunciou no sentido de oferecer o apoio que 
se faz necessário aos familiares, sempre lembrando 
que, por maior que seja tal apoio, ele jamais suprirá a 
ausência dos entes queridos.

Expresso minha admiração com os sobreviven-
tes, militares e cientistas, que, no contexto de incidente 
destas proporções, suportaram temperaturas baixíssi-
mas por mais de oito horas até o momento do resgate.

A presença brasileira na Antártica, sancionada 
pela adesão ao Tratado da Antártica, em 1975, cris-
talizou-se por meio do desenvolvimento do Programa 
Antártico Brasileiro (Proantar). Estabelecido em 1982, 
o programa compreendeu várias expedições científi-
cas, a aquisição e manutenção de navios polares so-
fisticados e aparelhados com instalações científicas 
adequadas e, desde 1984, a instalação da Estação 
Comandante Ferraz, que funcionava o ano inteiro em 
mais de 2.600 metros de área construída.

Tudo isto, Srª Presidenta, Srs. Senadores, permi-
tiu que o Brasil solidificasse sua presença em área de 
enorme interesse geopolítico, científico e econômico, 
compartilhada com os países signatários dos acordos 
internacionais que regulamentam a ocupação extre-
mamente disputada da Antártica.

Por isto, Srª e Srs. Senadores, o Congresso Na-
cional sempre manteve relação muito próxima com o 
Proantar. Não é desconhecido o apoio decisivo que o 
Parlamento conferiu ao programa, nos anos recentes, 
por meio de emendas orçamentárias.

O incêndio da Estação Comandante Ferraz com-
porta, assim, dimensões bem maiores do que os prejuí-
zos econômicos dele decorrentes. Trata-se de preservar 
a legitimidade da presença brasileira no consórcio de 
nações que administra a Região Antártica.

Apoiamos, nesse sentido, as reiteradas manifes-
tações das autoridades governamentais de oferta do 
auxílio financeiro necessário para reconstruir a Esta-
ção brasileira.

O Senado Federal está vigilante e não se fur-
tará, como não se furtou até então, de prestar toda a 
colaboração que se espera do Poder Legislativo, até 
mesmo por meio da aprovação de verbas extras, não 
previstas no Orçamento aprovado para este ano. 

Ressaltamos dessa forma a importância da au-
diência conjunta das Comissões de Meio Ambiente 
(CMA), de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática (CCT), e de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, para debater o acidente e os próximos passos 
do Programa Antártico Brasileiro (Proantar).

Concedo, com muito prazer, um aparte ao nobre 
Senador catarinense, de uma das regiões mais frias 
do Brasil, não tão fria quanto a Antártica, do Estado 
de Santa Catarina.

Tem V. Exª o aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 

– Senador Valdir Raupp, quero associar-me às con-
dolências que V. Exª está externando às famílias dos 
militares que deixaram suas vidas procurando salvar 
a nossa sede na Antártica. Quero, enfim, referir-me 
à Marinha, às nossas Forças Armadas que têm essa 
dedicação, ao CNPq, ao Ministério de Ciência e Tec-
nologia, ao desenvolvimento, às pesquisas... Eu acho 
que todos, esses setores e nós, estamos de luto E, ao 
lado disso, Senador Raupp, como V. Exª diz, nós pre-
cisamos fazer com que se reconstrua isso, porque há 
os mártires que se entregaram em prol disso. Vamos 
tentar reerguer isso, porque é um tratado internacional, 
há o respeito mútuo. Eu tive a honra, no outro mandato, 
de ser convidado e participar de uma missão dessas 
na Antártica. Isso é importante para as pesquisas. Os 
climas estão mudando muito hoje no mundo e aquilo 
é estratégico para nós. Fazemos parte de um contexto 
do Primeiro Mundo em relação a essas pesquisas ex-
traordinárias. Por isso, quero neste momento, Senador 
Raupp, associar-me a V. Exª, quando traz este tema, 
em função do ocorrido na nossa Estação Comandante 
Ferraz na Antártica.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – 
Obrigado pelo aparte. Peço à Taquigrafia, à Mesa que 
incorporem o seu aparte ao meu pronunciamento.

Fui convidado algumas vezes, Senador Casildo, 
para expedição na Antártica. Não tive oportunidade 
de agendar, de participar dessas expedições, mas 
agora confesso que estou com muita vontade e talvez 
não recuse mais um convite, porque eu gostaria de 
conhecer esse continente gelado onde o Brasil tem 
base fincada há tanto tempo.

Diante dessa tragédia, Srªs e Srs. Senadores, o 
mínimo que podemos fazer é envidar todos os esfor-
ços possíveis para reerguer a Estação Comandante 
Ferraz e tornar o Programa Antártico Brasileiro ainda 
mais forte e atuante.

Era o que tinha para o momento, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Valdir Raupp.
Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento, 

pela liderança do seu partido.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é com muita alegria 
e orgulho que comemoramos hoje os 45 anos de cria-
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ção da Zona Franca de Manaus. Não tenho dúvida de 
que podemos destacá-la como uma das instituições 
mais importantes do Governo Federal, que implantou 
e consolidou um modelo de desenvolvimento susten-
tado para a região amazônica, especialmente para o 
Estado do Amazonas, quando a palavra “sustentabi-
lidade” ainda não fazia parte do discurso dos econo-
mistas e o respeito ao meio ambiente ainda não exigia 
tamanha conscientização da sociedade e do Poder 
Público brasileiros.

Pioneira, a Zona Franca de Manaus é um exemplo 
eloquente e bem acabado da perfeita conciliação entre 
uma visão estratégica de país, ousadia e respeito ao 
meio ambiente. Nesses 45 anos de existência, a Zona 
Franca também se consolidou como o mais importante 
vetor de desenvolvimento para a região amazônica e 
para o meu Amazonas. Seu Polo Industrial cria opor-
tunidades e gera renda e, hoje, fomenta conhecimento 
traduzido em novas tecnologias, alavancando nossa 
economia sem comprometer nosso maior bem, que é 
a floresta. É um modelo vencedor.

Srª Presidenta, conheço de perto a importância e 
os resultados efetivos da Zona Franca de Manaus. Tive 
o privilégio de comandar a Suframa no início da década 
de 90 e de participar de um processo de expansão de 
horizontes no Brasil e no Amazonas. Naquela época, 
nosso País abria sua economia, deflagrando um ciclo 
inexorável de modernização e de desenvolvimento. A 
região amazônica não ficou para trás, e, hoje, os desa-
fios da Zona Franca de Manaus estão renovados pela 
ascensão do Brasil no mercado global e pela conjun-
tura de turbulências que abalam os mercados mais 
desenvolvidos, trazendo não apenas incertezas, mas 
também oportunidades para os países emergentes e 
em desenvolvimento.

Os resultados da Suframa não deixam margem 
de dúvida sobre sua capacidade de enfrentar novos 
desafios nem sobre o importante papel que desempe-
nha em nosso Estado e no conjunto da região ama-
zônica. O ano de 2011 foi um ano de recordes e de 
grande sucesso para a Zona Franca de Manaus. Foram 
registrados mais de 120 mil postos de trabalho e um 
faturamento superior a R$63 bilhões, com crescimento 
de quase 20% em relação ao ano anterior.

Tenho a certeza de que esses resultados tão po-
sitivos serão superados ano após ano. A prorrogação 
da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, com a 
inclusão de toda a região metropolitana de Manaus na 
sua política de incentivos fiscais, significará importan-
te estímulo para uma atuação ainda mais pujante da 
Suframa e para uma distribuição ainda mais ampla do 
crescimento e das oportunidades geradas pelo Polo 

Industrial. Certamente, haverá um período de ainda 
maior sucesso e novas conquistas.

Mas nem tudo é festa hoje no Amazonas. Ao 
mesmo tempo em que celebro a vitória de um modelo 
pioneiro e exitoso, divido com meus pares a profun-
da indignação que me abate quando acompanho os 
acontecimentos recentes no porto de Coari. Fruto de 
convênio assinado entre o Ministério dos Transportes e 
o Governo do Estado do Amazonas em 2006, a cons-
trução desse terminal hidroviário é a face mais cruel 
do desmando, da negligência, da má-fé na gestão do 
recurso público.

O que se vê lá é uma vergonha: a obra civil não 
foi concluída até hoje, e o que foi feito já exige reforma. 
A obra naval mostrou-se verdadeiro fiasco, com proble-
mas de execução que impedem a operação efetiva do 
porto. Nem mesmo o sistema de ancoragem previsto 
no projeto executivo foi implantado. Para se ter uma 
ideia, dias atrás, a ponte móvel se soltou e ficou sub-
mersa dentro do rio. Até agora, não se sabe como ou 
por que a ponte caiu nem mereceu o reparo necessário.

Na verdade, precisamos de algumas explicações: 
por que, depois de tantos anos delegada, a obra não 
foi concluída? Qual a destinação dos recursos fede-
rais liberados para a implantação do porto? Para que 
a senhora saiba, Srª Presidente, dos R$3,5 milhões 
liberados pelo Ministério dos Transportes, até hoje o 
Governo de Estado não conseguiu prestar contas de 
R$1,5 milhão. As obras não foram concluídas, parte 
do dinheiro desaparece, e ninguém consegue oferecer 
uma explicação.

Diante da gravidade do caso, decidi pedir ao Tri-
bunal de Contas da União abertura de procedimento de 
auditoria para examinar o projeto e sua execução, de 
forma a esclarecer os motivos que tornaram as obras 
do porto de Coari um fracasso submerso, a identificar 
os responsáveis por tal desmando e, principalmente, a 
elucidar o destino dos recursos perdidos, para garantir 
o pleno ressarcimento dos cofres federais.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento. 
Com a palavra o Senador Eduardo Braga, pela 

liderança do seu partido.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador) – Srª Presi-
dente, nossa querida Senadora Marta Suplicy, primeiro 
quero saudá-la por estar presidindo mais uma vez a 
sessão plenária do Senado quando se avizinha a sema-
na da mulher. Então, quero, desde já, saudá-la e pres-
tar esta homenagem a todas as mulheres brasileiras. 

Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
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usuários das redes sociais, é efetivamente uma data 
importante para o Estado do Amazonas. Ainda há 
pouco ouvimos o Senador Alfredo Nascimento falando 
sobre o pólo industrial de Manaus e a Zona Franca de 
Manaus que comemora os seus 45 anos. 

Nesse quase meio século de existência, a Zona 
Franca de Manaus e seu Polo Industrial comemoram 
o feito da mais bem-sucedida estratégia de desenvol-
vimento regional já posta em prática em nosso País.

Os números a seguir falam por si. Tomando-se 
como referência o período de janeiro a novembro do 
ano passado, as empresas do Polo Industrial de Ma-
naus atingiram um faturamento de US$ 38,19 bilhões, 
mais de R$63 bilhões, correspondendo a um acréscimo 
de 17,91% em relação ao mesmo período de 2010. 

Esses números todos, Srª Presidenta, demons-
tram a importância econômica, mas a importância so-
cial do Polo Industrial de Manaus é muito maior do que 
seus números econômicos, porque nada mais nada 
menos do que 125 mil empregos diretos dependem 
desse modelo e outros quase 475 mil dependem tam-
bém do modelo do Polo Industrial de Manaus. 

Somente o polo eletroeletrônico emprega mais 
de 50 mil trabalhadores diretamente, enquanto que o 
polo de duas rodas oferece mais de 21 mil colocações 
em todos os níveis de atividade em empregos diretos, 
fora os empregos indiretos. Esses dois polos são res-
ponsáveis por quase 60% dos empregos diretos no 
nosso Estado.

Entre os produtos fabricados no polo industrial 
de Manaus, motocicletas, ciclomotores, são os prin-
cipais destaques com faturamento de R$6,5 bilhões, 
mas é importante destacar a inovação tecnológica e a 
forma com que estamos agregando tecnologia a partir 
do LCD, LED, nanoeletrônica, nanotecnologia que es-
tamos implementando no polo industrial de Manaus.

É forçoso dizer que, no desenvolvimento de sof-
tware, a produção do XBox, em Manaus, a partir de 
setembro do ano passado, teve reflexo direto no fatu-
ramento do setor de telejogos. O crescimento regis-
trado de janeiro a novembro foi de 67% com mais de 
367 mil telejogos produzidos contra pouco mais de 
218 mil em 2010. 

Não por acaso, Srª Presidenta, às vésperas de 
comemorar os seus 45 anos de profícua existência, o 
polo industrial de Manaus recebeu galardão da Zona 
Franca 2011, prêmio concedido durante a Conferência 
Latino-Americana das Zonas Francas, recentemente 
realizada em Antigua, na Guatemala. Os critérios para 
a concessão da premiação levaram em conta a inova-
ção tecnológica, a atração de investimentos, logística, 
infraestrutura, geração de emprego, transferência de 
tecnologia, entre outros fatores.

E, aqui, Srª Presidenta, é importante dizer que 
o polo industrial de Manaus é, sem dúvida, o modelo 
de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável 
mais bem-sucedido do Governo brasileiro. Não é à toa 
que, além de gerarmos tanto desenvolvimento econô-
mico e social, estamos preservando com êxito a mais 
importante biodiversidade do planeta.

Mas, Srª Presidente, eu, antes de encerrar, gosta-
ria de registrar dois aspectos além da questão do polo 
industrial. O primeiro é que, hoje pela manhã, foi votado 
na Comissão de Assuntos Econômicos, do Senado da 
República, a terceira fase do Programa Prosamim fi-
nanciado pelo Banco Interamericano. Iniciado em nosso 
Governo, este é o maior programa social e ambiental 
de recuperação de igarapés na Amazônia brasileira. 
Já na sua terceira etapa, investindo US$400 milhões, 
sendo US$280 milhões do Banco Interamericano.

É importante destacar que as bacias do São Rai-
mundo e os bairros de Aparecida, São Raimundo, Gló-
ria, Presidente Vargas, Centro, Bariri e Matinha serão 
beneficiados, além, é óbvio, de todo tradicional bairro 
da Glória que se interligará com o Programa da Arthur 
Bernardes, transformando num dos maiores eixos de 
saneamento e recuperação.

Completaremos, até 2016, um investimento da 
ordem de US$700 milhões, recuperando e apontando 
para um novo caminho para, nada mais e nada menos, 
180 mil habitantes. 

Por fim, Srª Presidenta, quero aqui registrar, com 
pesar, mais um acidente aéreo no Estado do Amazo-
nas. Hoje, Manaus amanheceu de luto, porque, lamen-
tavelmente, mais um avião da aviação regional, um 
pequeno Caravan, monomotor, sofreu um acidente 
que levou à morte o piloto, que deixa seus familiares 
em luto. Há uma semana, Srª Presidenta, no Municí-
pio de Envira, um outro acidente, também em aviação 
regional, lamentavelmente, também aconteceu, mas, 
desta feita, graças a Deus, houve sobreviventes e não 
houve vítimas fatais.

Amanhã haverá a primeira reunião da Subco-
missão de Infraestrutura e que trata da aviação regio-
nal. É fundamental, Srª Presidenta – e eu agradeço a 
consideração de V. Exª por me dar este tempo –, que 
o Senado da República possa incluir no topo da agen-
da, incluir na prioridade nacional a questão da aviação 
regional. As regiões mais isoladas como a Amazônia 
estão gritando por socorro para que nós possamos 
salvar vidas e garantir a integração e a mobilidade 
através da aviação regional.

Faço este registro com pesar e, ao mesmo tem-
po, espero que nós possamos, a partir de amanhã, 
nessa Subcomissão, sob a presidência de nosso Se-
nador Vicentinho, do Estado do Tocantins, dar curso 
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à implementação de uma nova política nacional para 
a aviação regional.

Meus parabéns ao pólo industrial, meus para-
béns a essa bem sucedida política de desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental nessa região conhecida 
como Zona Franca de Manaus.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga. Compartilho 
da preocupação de V. Exª quanto à aviação regional, 
não só pelo isolamento das regiões, mas também pelo 
setor turístico. Quando fui Ministra do Turismo, um dos 
grandes desafios era a questão da mobilidade turística 
no País. Com uma Copa e com uma Olimpíada, é vital 
que nós possamos levar nossos turistas a conhecer o 
Brasil, porque eles se deslocam até – segundo estu-
dos – três horas do lugar da sede. E o Brasil tem mui-
to lugar bonito até três horas do lugar das diferentes 
sedes que temos. E se não tivermos avião para levar, 
elas não visitarão esses lugares.

Com a palavra o Senador Waldemir Moka, como 
Senador inscrito, por permuta com o Senador Valdir 
Raupp.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, venho a esta tribuna para tratar de um tema muito 
debatido nesta Casa, em especial na Comissão de 
Assuntos Sociais, presidida pelo Senador Jayme Cam-
pos, da qual tenho orgulho de fazer parte. Refiro-me 
ao sério problema do consumo de drogas no Brasil, 
cuja questão está merecendo a atenção do Governo 
Federal, que recentemente lançou um Programa Na-
cional para o Enfrentamento do Crack. No entanto, 
Srª Presidente, o relatório de auditoria realizada pelo 
Tribunal de Contas da União, TCU, traz uma série de 
considerações e preocupações sobre o combate ao 
uso de entorpecentes em nosso País, principalmente 
em relação à fiscalização das nossas fronteiras. 

Então, Srª Presidenta, faço aqui um pequeno inter-
valo para dizer que a comissão de saúde não tratou da 
repressão e, sim, de políticas públicas para que a gente 
pudesse fazer o enfrentamento do crack. O Governo 
Federal lançou um programa nacional sobre o crack,
e me parece que essa questão da fronteira, por onde 
entram as drogas, está merecendo um cuidado maior. 

Em cerca de cem páginas, o Ministro Relator da 
auditoria, aliás, ex-deputado federal, hoje Ministro do 
TCU, Aroldo Cedraz, faz radiografia completa da po-
lítica nacional sobre drogas destacando a falta de es-
trutura das delegacias da Polícia Federal nos postos 
de fronteira. O trabalho do TCU procurou levantar os 
problemas nessa área, fazer recomendações e apon-
tar medidas para solucioná-los a fim de contribuir para 

o bom, regular e eficiente desempenho das políticas 
públicas voltadas à prevenção do uso indevido de 
drogas, à atenção e à reinserção social de usuários e 
dependentes, assim como à repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de tais substâncias. 

Note-se que a auditoria aborda várias questões. 
Mas vou me prender ao item sobre a atuação das forças 
de segurança na região de fronteira, como em Mato 
Grosso do Sul, uma das principais portas de entrada 
de droga oriundas do Paraguai e da Bolívia.

Segundo o Relator Aroldo Cedraz, as análises 
permitiram concluir que a estrutura de pessoal da 
Polícia Federal não é compatível com a extensão da 
fronteira e as ações de combate ao tráfico de drogas 
a serem desenvolvidas. A quantidade de servidores da 
Polícia Federal na região de fronteira, de acordo com 
a auditoria, tem se mostrado insuficiente para atuar no 
combate ao tráfico de drogas.

O Tribunal de Contas da União informa que o 
Brasil tem uma faixa de fronteira de 16.886 km de ex-
tensão, abrangendo 10 países sul-americanos. Nes-
sa área, afirma o Tribunal, a Polícia Federai possui 26 
unidades, com um efetivo de 898 agentes (14% do 
total), 155 delegados (8,7% do total), 296 escrivães 
(15,4% do total), 69 peritos (6,3% do total) e 21 papi-
loscopistas (4,6% do total), perfazendo 1.439 policiais 
(12,4% do total).

Veja, Srª Presidente, que o percentual é muito 
pequeno em relação à extensão e fica muito claro 
que é por essas fronteiras que acaba o Brasil sendo 
vulnerável ao tráfico, e é por aí que entra a maioria 
dessas drogas.

O relatório esclarece que a fronteira com Colôm-
bia, Bolívia, Peru e Paraguai – grandes produtores de 
cocaína e maconha – tem uma dimensão de 11.627 
km e abarca os Estados do Paraná, do Mato Grosso, 
do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre e Amazonas. 

Nesses Estados, há catorze delegacias da Polí-
cia Federal, as quais contam com um efetivo de 708 
agentes e 118 delegados. Caso essas catorze delega-
cias atuassem exclusivamente no combate ao tráfico 
de drogas, haveria a relação de um agente para cada 
dezesseis quilômetros...

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador, permita-me um aparte?

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– ...e um delegado para cada cem mil quilômetros de 
fronteira.

Com prazer, ouço o Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – 

Senador Moka, V. Exª traz a este Plenário, no dia de 
hoje, um tema que reputo extremamente importante, 
pertinente e oportuno, porque a questão das frontei-
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ras brasileiras, efetivamente, está a preocupar toda 
a Nação brasileira, mas, de forma muito especial, os 
nossos Estados, que são aqueles que fazem fronteira. 
Recentemente, inclusive, o Estado do Amazonas viveu 
– e vive ainda – um grande desafio com a questão dos 
haitianos, e V. Exª acaba de colocar o número de de-
legacias, o número de policiais, o número de agentes, 
o número de tarefas envolvidas para a Polícia Federal. 
Pasme V. Exª: depois de todo o esforço feito para que 
se pudesse conceder, Srª Presidenta, os vistos de tra-
balho para os haitianos, os passaportes dos haitianos 
estão vencendo e não podem ser renovados porque 
não há consulado do Haiti no Estado do Amazonas. 
Veja como o tema que V. Exª aborda, a fronteira, é um 
tema extremamente importante. Aproveito o aparte 
para apoiar a colocação de V. Exª, apoiar o pleito de 
V. Exª e deixar aqui, ao Plenário do Senado, um ape-
lo à Embaixada do Haiti, para que possa colocar um 
consulado, temporariamente, no Estado do Amazonas, 
porque nós estamos agora com outro problema: são 
os haitianos com seus passaportes vencidos e vincen-
dos sem poder renová-los, já que a autoridade brasi-
leira não pode renovar o passaporte haitiano. É uma 
questão humanitária? É, mas é preciso que também 
a Embaixada do Haiti compreenda a necessidade e a 
importância de agir. Enquanto isso, a Polícia Federal 
abre mão da sua atividade precípua, do combate ao 
tráfico de drogas e do combate nas nossas fronteiras, 
que precisam ser guarnecidas por quem tem compe-
tência, por quem de direito, de acordo com a Consti-
tuição da República. Parabéns a V. Exª.

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) – 
Incorporo o aparte de V. Exª ao meu discurso.

V. Exª vem exatamente na linha do que audito-
ria diz. Se a Polícia Federal só cuidasse do tráfico de 
drogas, já seria insuficiente. Imagine com ela tendo de 
cuidar de tantas outras coisas.

Então, diz o relatório:

Contudo esses policiais têm competên-
cia de combater outros crimes, além do tráfi-
co de drogas. Adicionalmente, esses policiais 
trabalham, em média, oito horas por dia. Por-
tanto, essa estimativa, apesar de revelar uma 
situação preocupante, não retrata a realidade, 
que tem se mostrado bem mais problemática.

A auditoria do TCU informa que, apesar do esfor-
ço empreendido pela Polícia Federal – e é um esfor-
ço sério, de uma polícia competente que quero, aqui, 
elogiar – nas ações de combate ao tráfico de drogas, 
os Relatórios Anuais do Escritório da Organização das 
Nações Unidas contra Drogas e Crimes, o crime orga-

nizado, de 2009 e de 2010 sugerem que o consumo 
de drogas no Brasil vem crescendo nos últimos anos.

O País, diz o relator, é o maior mercado de cocaína 
na América do Sul, com 900 mil usuários. Os estudos 
revelam, ainda, que grande quantidade de maconha 
é traficada do Paraguai para o Brasil, cujo consumo 
atinge cerca de 2,6% da população.

Segundo o relatório, estudos também revelam 
que a área de fronteira é uma zona de conflito trans-
nacional, na qual a alta lucratividade proporcionada 
pelo tráfico de drogas, associada ao tráfico de armas, 
contribui para o aumento da violência na região.

A auditoria informa que 66,3% dos delegados pes-
quisados consideram “ruim” ou “péssima” a suficiência 
de agentes na região de fronteira. Foram pesquisados 
os nossos delegados.

Para fechar o diagnóstico, os auditores do Tribu-
nal de Contas da União fizeram visitas a várias dele-
gacias de fronteira.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 
– Concluo, Sr. Presidente. 

Sobre Mato Grosso do Sul, o tribunal assim se 
manifestou: “A fronteira de Mato Grosso do Sul com o 
Paraguai e Bolívia é uma área extensa e pouco habi-
tada, abrangida pelo Pantanal, cujo tráfico de entorpe-
centes ocorre por meio de aeronaves que invadem o 
espaço aéreo e por veículos e pessoas que trafegam 
na fronteira seca transportando drogas”.

Srª Presidente, quero concluir, para não abusar 
do tempo, dizendo que essa auditoria do Tribunal de 
Contas da União é muito importante, inclusive, saiu 
como editorial em um principais jornais do nosso Es-
tado, o Correio do Estado.

Eu achei muito importante trazer esse assunto 
a esta Casa, para que a gente possa, realmente, dar 
mais importância a essa questão das fronteiras do 
nosso País.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada, Senador Moka. Realmente, é de 
extrema seriedade o relato de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a palavra pela ordem, Srª Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, se 
V. Exª me permitisse, eu queria fazer a leitura de um 
requerimento de voto de pesar. V. Exª me permite?

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não, Senador.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Re-
queiro, nos termos do art. 218, inciso VlI, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em Ata de voto 
de pesar pelo trágico falecimento do Deputado Esta-
dual do Pará Alessandro Novelino, ocorrido no dia 25 
do corrente mês, quando o avião bimotor no qual ele 
viajava caiu no Município de Acará, no Baixo Tocantins.

Requeiro que o voto de pesar seja estendido aos 
familiares do assessor parlamentar José Augusto dos 
Santos e do piloto Roberto Carlos Figueiredo, também 
vítimas no acidente.

O Deputado deixou duas filhas: Lyandra, de 15 
anos, e Alexia, de seis anos de idade.

Era o terceiro mandato do parlamentar, que era 
empresário, político e um jovem promissor. Seus amigos 
paraenses ficam com saudade da convivência muito 
sadia que o Deputado com eles mantinha.

Era isso o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Mário Couto, esse Requerimento é 
o de nº 74 e irá à publicação. Nossas condolências à 
família do Deputado!

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO N° 74, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, do 
Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de Voto de Pesar, pelo trágico falecimento do Depu-
tado Estadual do Pará, Alessandro Novelino, ocorrido 
no dia 25 das corrente mês, quando o avião bimotor 
no qual ele viajava caiu no Município do Acará, no 
baixo  Tocantins. Requeiro que o Voto de Pesar seja 
estendido ao assessor parlamentar José Augusto dos 
Santos e ao piloto Roberto Carlos Figueiredo, também 
vítimas do acidente.

Justificação

É com profunda tristeza que requeiro Voto de 
Pesar a um dos políticos mais jovens e brilhantes do 
Estado do Pará: o Deputado Estadual Alessandro Al-
buquerque Novelino. Ele faleceu na manhã do dia 25 
do corrente mês, quando se deslocava de Belém, no 
avião bimotor Sêneca 4 PT-LAB, rumo ao Município de 
Tomé-Açu. Após 10 minutos de voo, a aeronave perdeu 
contato com a torre de controle da Infraero. Os destroços 
do avião foram encontrados duas horas depois perto do 
linhão da Eletronorte. Além do Deputado Alessandro, 
faleceram o assessor parlamentar José Augusto dos 
Santos e o piloto Roberto Carlos Figueiredo.

Com apenas 39 anos de idade, Alessandro No-
velino estava em seu terceiro mandato na Assembleia 
Legislativa do Pará (ALEPA). Ele foi eleito em 2002 pelo 

então Partido Liberal (PL) e, atualmente, estava no Par-
tido de Mobilização Nacional (PMN). Era casado com 
Christianne Penedo Danin e tinha duas filhas, Lyandra 
e Alexia, de 15 e 6 anos de idade, respectivamente.

Além de político, Alessandro Novelino era pecu-
arista e empresário, proprietário da Rede de Combus-
tíveis ALE. O corpo dele foi velado neste domingo, dia 
26, na Assembleia Legislativa do Pará, e sepultado no 
Recanto da Saudade, no Município de Ananindeua, 
ao lado dos irmãos Uraquitã e Ubiraci, barbaramente 
assassinados no ano de 2007. A perda de Alessandro 
Novelino certamente abre uma grande lacuna no Le-
gislativo paraense e mantém uma dor inigualável no 
seio da família Novelino e dos amigos do jovem político.

Mediante esse fato, requeiro ao Senado da Repú-
blica Voto de Pesar e de mais profunda solidariedade 
à família do Deputado Alessandro Novelino.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Mário Couto.

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Será encaminhado o voto de pesar.

O requerimento vai ao Arquivo.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cristovam Buar-

que. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, serei breve.

Retorno à tribuna desta Casa para manifestar a 
minha preocupação com a educação pública do Bra-
sil, em especial, na minha Paraíba, na nossa Paraíba, 
Senador João Vicente.

Nesse primeiro instante, reforço a importância e 
o meu orgulho em ter votado a favor da Lei n° 11.738, 
de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso nacional 
do magistério.

Ontem, terça-feira (27), o Ministério da Educa-
ção definiu em R$1.451,00 o valor do piso nacional 
do magistério para 2012, um aumento de 22,22% em 
relação a 2011.

Conforme determina a lei que criou o piso, o re-
ajuste foi calculado com base no crescimento do valor 
mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica (Fundeb) no mesmo 
período. Ou seja, existem recursos para cumprir o novo 
piso nacional.

Em nome da educação, em defesa dos professo-
res e dos alunos da Paraíba, faço um apelo ao Governo 
do meu Estado, para que este cumpra o que determina 
a lei e pague, sem artifícios e sem manobras, o piso 
nacional do magistério.
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Mas, Srªs e Srs. Senadores, eu também ocupo 
a tribuna desta Casa para reproduzir reportagem do 
jornal Correio da Paraíba do dia de hoje sobre a triste 
realidade enfrentada por alunos de duas escolas, entre 
outras, da rede pública de João Pessoa. Falo sobre os 
primeiros reflexos do chamado “reordenamento”, que 
denunciei anteriormente desta tribuna, cujo objetivo 
foi fechar 188 escolas na Paraíba.

Os primeiros reflexos estão estampados na edição 
de hoje do jornal Correio da Paraíba: “Alunos sofrem 
para estudar na Capital da Paraíba”. “Alunos arriscam 
a vida para chegar à escola”.

Alertei sobre a falta de sensibilidade e a ausên-
cia de planejamento deste Governo, que fechou 188 
escolas. Daqui mesmo, eu indaguei: fechou a escola; 
será que para em breve transformá-la em presídio ou 
delegacia? Porque escola não se fecha; escancaram-
-se as suas portas para a comunidade.

Conforme publicou na sua edição de hoje o jornal 
Correio da Paraíba, estudantes de duas escolas, uma 
da rede municipal e outra da rede estadual, arriscam a 
vida no caminho para a escola por falta de transporte 
escolar. Esses alunos, que antes estudavam perto das 
suas casas, são as primeiras vítimas do “reordenamen-
to” do Governo do Estado e, agora, estão enfrentando 
todos os dias o medo nas ruas, a violência e o perigo 
na travessia da rodovia federal BR-101. Muitos cami-
nham até quatro quilômetros de casa à escola. Muitos 
caminham de 30 a 45 minutos de casa à escola.

Leio a reportagem do jornal Correio da Paraí-
ba “Sem transporte, estudantes se arriscam no cami-
nho da escola, em João Pessoa”, da jornalista Aline 
Martins: “Os estudantes que moram na comunidade 
Mumbaba, no Distrito Industrial, em João Pessoa, e 
estudam em pelo menos duas escolas no bairro Costa 
e Silva, enfrentam diariamente o perigo ao atravessar 
as pistas da BR-101”.

Sem transporte escolar ou insuficiente para a 
quantidade de alunos, muitos precisam caminhar de 30 
a 45 minutos para ir à escola e o mesmo tempo para 
retornar para casa, muitas vezes, no final da tarde ou 
no começo da noite, correndo o risco de assaltos ou 
outros tipos de violência.

Para não serem assaltados ou atropelados, estu-
dantes preferem se deslocar de casa à escola e vice-
-versa em grupos, por exemplo, nas proximidades das 
Escolas Estadual Costa e Silva e Municipal Duque de 
Caxias, onde a maioria dos alunos que mora em Mum-
baba, que antes tinha escola, estudava. Por medo da 
violência, eles se arriscam, atravessando a BR-101, 
em vez de aumentar o percurso ou mesmo passar por 
passarelas existentes na própria. No entanto, as duas 
unidades de ensino deveriam oferecer transporte es-

colar para todos que moram nessa localidade, porque 
dentro da comunidade deveria ser oferecido ensino.

A unidade de ensino municipal Duque de Caxias 
oferece um ônibus e um microônibus, mas isso é in-
suficiente, segundo os estudantes, porque o desloca-
mento até a comunidade Mumbaba só pode ser feito 
por veículo menor. “São muitos alunos, e não dá para 
todos voltarem para casa no mesmo ônibus. Fica mais 
fácil voltar a pé. É cansativo, mas não tem alternativa”, 
relatou um dos estudantes.

Já na Escola Estadual Costa e Silva, o ano letivo 
teve início oficialmente ontem, e a Diretora Adjunta, 
Marinilze Ferreira, contou que entrou em contato com 
a Secretaria de Educação do Estado para que fosse 
disponibilizado o transporte escolar que era oferecido 
até o ano passado, mas não obteve resposta. Ela co-
mentou que teme pela vida das crianças que atraves-
sam as pistas da rodovia federal. “Hoje (ontem) orientei 
que todos fossem pela passarela, porque, se acontecer 
algum acidente, serão responsabilizados os dirigentes 
da escola”. Nessa unidade de ensino, 48 estudantes 
moram em Mumbaba. E, para a direção da escola, o 
transporte é insuficiente. 

Ainda de acordo com a direção, a escola funciona 
em dois turnos, manhã e noite. O ensino fundamental 
acontece apenas no primeiro período. Durante a noi-
te, funcionam turmas para ensino de jovens e adultos. 
“Minha filha nem foi hoje à aula e já estou pensando 
como será daqui pra frente, por causa dos riscos de 
atropelamento e de outros tipos de violência. Queremos 
a imediata solução”, relatou Maria da Penha dos Santos. 
Ela tem uma filha de 14 anos que estuda desde 2011 
na Escola Estadual Costa e Silva e era transportada 
por um ônibus, cujo fornecimento está faltando hoje.

Na comunidade Mumbaba, existia a Escola Esta-
dual Domênico Andrea Magliano, que foi fechada este 
ano após o processo de reordenamento do Estado.

O sobrinho de 15 anos de Maria Eduarda Sousa 
também estuda nessa unidade de ensino e caminha de 
meia hora a 45 minutos até chegar à escola. “Acharia 
melhor um ônibus, porque nem eu e nem meu pai fica-
ríamos preocupados com ele (sobrinho), que precisa 
atravessar a rodovia todos os dias”.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE), atra-
vés da assessoria de imprensa, informou que o con-
vênio de transporte escolar que atendia a comunidade 
Mumbaba era feito pela Escola Estadual Domenico 
Magliano, que fez parte do projeto de reordenamento 
que aconteceu no início deste ano.

A previsão é que esse convênio será reativado 
em breve e desta vez, com a própria Escola Costa e 
Silva. Já a Secretaria Municipal de Educação de João 
Pessoa não enviou resposta sobre o número insufi-
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ciente de veículos para o transporte dos alunos até o 
fechamento desta edição.

Essa é a reportagem do Correio da Paraíba.
Quero dizer aos Srs. Senadores e às Srªs Se-

nadoras que estou falando da capital do Estado. Ima-
ginem o que está ocorrendo no restante da Paraíba.

Estou aqui para expressar o apelo das famílias 
paraibanas que estão sofrendo com essa lamentável 
situação.

Sofrem com a insegurança. Sofrem com a falta de 
respeito e de diálogo do Governo, que fecha escolas. 
Sofrem com a falta do transporte escolar.

Em João Pessoa, sofrem com a merenda tercei-
rizada de péssima qualidade, fornecida pela escola, 
e pela falta de fornecimento de fardamento escolar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado e que Deus proteja a todos.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Conce-

de-me um aparte, Senador?
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Pois não, Senador.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PB) – Antes 

de V. Exª sair da tribuna, gostaria de participar do pro-
nunciamento de V. Exª.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Pois não, Senador Mário Couto.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Sena-
dor Cícero Lucena, cheguei e V. Exª estava falando. V. 
Exª está afirmando, num pronunciamento por escrito 
que acabou de ler e que tem nas mãos, que várias 
escolas na capital da Paraíba foram fechadas pelo 
Governo do Estado?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– Exatamente. Onze escolas, só na cidade de João 
Pessoa.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Foram 
fechadas?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Fechadas.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – E es-
ses alunos?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Sem planejamento, sem organização, transferindo-se 
a responsabilidade, para que muitos percorram cinco 
ou seis quilômetros de distância, crianças de sete, oito, 
dez, catorze anos.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Quero 
solidarizar-me com V. Exª pelo pronunciamento e com 
o povo da Paraíba, porque isso é um crime! É um cri-
me dos mais penosos, que se pode cometer contra 
a população de menores, contra a população jovem 
do Estado da Paraíba! Tenho certeza de que a Paraí-
ba não vai bater palma para o ato do Governador. Ao 

contrário, a Paraíba deve colocar um paninho preto 
em cada cidadão e cidadã – esse Estado maravilhoso 
que é a Paraíba – como forma de luto, porque fechar 
11 escolas dentro de uma capital?! Não sei se V. Exª 
tem conhecimento do interior.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Cento e oitenta no total.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Meu 
caro Senador, a Paraíba está de luto. A Educação da 
Paraíba está de luto. Na semana passada, o Governo 
Federal cortou 7 bilhões da Saúde e da Educação. É 
um mau exemplo que ele dá para o Governador da 
Paraíba seguir. Parabéns pela preocupação de V. Exª 
com esse tema importante! A Paraíba, com certeza, 
está de luto na Educação.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado, Senador. O senhor tocou num ponto muito 
importante. Esse é o sentimento do meu Estado.

Para o senhor ter ideia, há cerca de vinte dias, 
pacatos agricultores do interior do sertão da Paraíba, 
entre a cidade de Cajazeiras e São José de Piranhas, 
interromperam a rodovia, porque a comitiva do Go-
vernador ia passar, em protesto pelo fechamento das 
escolas, inclusive na zona rural do Estado.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cícero Lucena, 
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) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 75, DE 2012

Com base no art. 40 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, requeiro licença dos trabalhos da Casa 
no período de 12 a 17 de março do corrente ano, por 
ter sido designado pelo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, para representar esta Casa no VI Fórum 
Mundial da Água: Tempo de Soluções, organizado pelo 
Conselho Mundial da Água e pelo Governo da França, 
a realizar-se em Marselha, República Francesa.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do mesmo 
Diploma Legal, que estarei ausente do País no período 
de 10 a 16 de março do corrente ano.

Brasília, 28 de fevereiro de 2012. – Senador Ri-
cardo Ferraço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – 
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ORDEM DO DIA
A pauta da Ordem do Dia tem como item 1 o Pro-

jeto de Lei de Conversão nº 1, de 2012, proveniente 
da Medida Provisória 546, de 2011. 

Há acordo entre as Lideranças de votarmos essa 
matéria hoje. 

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 1, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dis-
põe sobre a prestação de auxílio financeiro 
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios no exercício de 2011, com o 
objetivo de fomentar as exportações do País, 
altera a Lei nº 12.409, de 12 de maio de 2011 
e dá outras providências.

Concedo a palavra ao Senador Clésio Andra-
de, que é o Relator Revisor da matéria, para proferir 
o parecer.

Peço aos Srs. Senadores que se encontram em 
outras dependências da Casa que compareçam ao 
plenário, pois estamos iniciando o processo de vota-
ção da Ordem do Dia.

Com a palavra o Senador Clésio Andrade.

PARECER Nº 80, DE 2012–PLEN

O SR. CLÉSIO ANDRADE (PR – MG. Para pro-
ferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, na realidade, Sr. Presidente, 
trata-se do Projeto de Conversão nº 1, proveniente da 
Medida Provisória 546, que dispõe sobre a prestação 
de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios, referente ao exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as exportações do 
País, e altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, 
e dá outras providências.

Relatório, Sr. Presidente.
O Presidente da República, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, edi-
tou, em 29 de setembro de 2011, a Medida Provisória 
n° 546, nos termos transcritos na ementa. O Projeto 
de Lei de Conversão n° 1, de 2012, ora apreciado, é 
dela originário e foi aprovado na Câmara dos Deputa-
dos em 7 de fevereiro do corrente ano.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, 
o PLV n° 1, de 2012, é composto de oito artigos, com 
texto praticamente igual ao da MPV n° 546, de 2011. A 
única alteração decorreu do acolhimento da Emenda n° 
5, de autoria do Deputado Mendonça Filho, que acres-
centou parágrafo ao art. 4o da Lei n° 12.409, de 2011.

Tal modificação determina a divulgação dos con-
tratos de financiamento beneficiados com a subvenção 
econômica concedida pelo BNDES, mediante publica-
ção no sítio eletrônico dessa instituição.

Em síntese, o alcance original da Medida Provi-
sória era a distribuição do auxílio financeiro da União 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercí-
cio de 2011, como uma complementação ao disposto 
na Lei Kandir (arts. 1º a 6º), e o ajuste na facilitação 
do acesso às operações de crédito pelo BNDES em 
áreas em situação de emergência ou em estado de 
calamidade pública (art. 7º).

O primeiro tema tem sido objeto de medidas provi-
sórias, desde 2004, para determinar a transferência de 
recursos financeiros federais aos governos estaduais e 
municipais para compensar a imunidade tributária do 
ICMS nas exportações. A dotação de R$1,95 bilhão já 
estava consignada no Orçamento da União para 2011, 
faltando apenas estabelecer sua distribuição entre os 
entes federativos.

O segundo tema se refere ao atendimento ao setor 
produtivo de áreas atingidas por desastres mediante 
a aplicação de recursos pelo BNDES, com subvenção 
econômica concedida pela União, por meio da altera-
ção no art. 4o da Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011.

Este segundo tema consiste: (i) na adequação do 
acesso ao crédito do BNDES à sistemática de reco-
nhecimento pela União da situação de emergência ou 
do estado de calamidade pública e (ii) em duas outras 
questões complementares: o montante dos recursos 
passíveis de subvenção econômica pelo Tesouro Na-
cional e a data a partir da qual as áreas em situação 
de emergência passariam a ser habilitadas ao bene-
fício do financiamento subvencionado.

Em síntese, o alcance original da medida provi-
sória era a distribuição do auxílio financeiro da União 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercí-
cio de 2011, como uma complementação ao disposto 
na Lei Kandir (arts. 1o a 6°), e o ajuste na facilitação 
do acesso às operações de crédito pelo BNDES em 
áreas em situação de emergência ou em estado de 
calamidade pública (art. 7o).

O primeiro tema tem sido objeto de medidas pro-
visórias, desde 2004, para determinar a transferência 
de recursos financeiros federais aos governos esta-
duais e municipais. 

Para facilitar o atendimento ao setor produtivo de 
áreas atingidas por desastres, a aplicação de recursos 
pelo BNDES, com subvenção econômica concedida 
pela União, passou a ficar condicionada ao prévio re-
conhecimento pelo Governo Federal da situação de 
emergência ou do estado de calamidade pública. Esta 
oferta de crédito em condições favorecidas deverá, a 
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partir da medida provisória, se alinhar ao marco legal 
e institucional estabelecido pela Lei n° 12.340, de 1º 
de dezembro de 2010, que trata da instituição e fun-
cionamento do Sistema Nacional de Defesa Civil.

A dotação de recursos financeiros, com garantia 
de subvenção econômica pela União, foi ampliada de 
R$1 bilhão para R$1,5 bilhão, o que fortalece as pos-
sibilidades de atuação por parte do sistema BNDES.

A subvenção econômica pelo Tesouro Nacional, 
mediante a equalização de juros de que trata o caput
do art. 4o da Lei n° 12.409, de 2011, somente será 
paga se os reconhecimentos federais da situação de 
emergência ou do estado de calamidade pública fo-
rem realizados com base em decretos municipais e 
estaduais editados a partir de 1o de janeiro de 2010.

O art. 8o do projeto de conversão constitui a cláu-
sula de vigência.

A única modificação introduzida pela Câmara 
dos Deputados merece uma análise mais detida, pois 
o teor da Emenda n° 5 se refere à divulgação das apli-
cações de recursos pelo BNDES com subvenção do 
Tesouro Nacional. No entanto, ao acolher a mencio-
nada emenda, a redação aprovada pela Câmara dos 
Deputados foi numerada como o novo §1º-A, do art. 4o

da Lei n° 12.409, de 2011. Cabe apontar que tal for-
mato de grafia para a numeração de dispositivo legal 
não tem previsão na Lei Complementarnº 95, de 1998.

Da análise. 
Análise da admissibilidade da Medida Provisó-

ria nº 546.
Para o Poder Executivo, a medida provisória aten-

de à exigência constitucional de se tratar de uma situ-
ação relevante e urgente. 

Na Exposição de Motivos (EM) n° 156-MF/MI, de 
23 de setembro de 2011, há uma sucinta justificação 
para a utilização do instrumento da medida provisória 
com referência a cada um dos dois temas da MPV n° 
546, de 2011.

As medidas propostas na MP se amoldam aos 
objetivos especificados na mencionada Exposição de 
Motivos Interministerial, que é o de implementação, no 
curto prazo, de ações governamentais capazes de: (i) 
atender aos compromissos do Governo Federal com 
os demais entes federativos quanto ao apoio e fomen-
to das exportações e (ii) aperfeiçoar a sistemática de 
atuação do BNDES em áreas em situação de emer-
gência ou em estado de calamidade.

Quanto à compensação aos governos estaduais 
e municipais, cabe observar que essa sistemática de 
transferência já vem desde 2004.

Quanto ao atendimento ao setor produtivo de 
áreas atingidas por desastres, como já menciona-
do, mediante a aplicação de recursos pelo BNDES, 

com subvenção econômica concedida pela União, a 
relevância e a urgência dessa matéria decorrem da 
necessidade de pronta recomposição das estruturas 
produtivas, com vistas a garantir a rápida recuperação 
das condições socioeconômicas das regiões afetadas.

Quanto à adequação orçamentário-financeira.
Com referência ao impacto fiscal, cabe tratar 

separadamente dos dois temas. Inicialmente, com 
referência ao auxílio financeiro aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, como os recursos financeiros 
já estavam previstos no Orçamento da União para o 
exercício de 2011, não cabe qualquer reparo ao im-
pacto fiscal.

Com referência ao impacto fiscal da concessão 
de subvenção econômica do Tesouro Nacional às 
operações do BNDES, até o montante aprovado de 
R$1,5 bilhão, a exposição de motivos interministerial 
que acompanha a medida provisória esclarece que 
em 2011 não haverá despesa de equalização e que 
as despesas adicionais, estimadas em R$15,3 milhões 
em 2012 e em R$16,5 milhões em 2013 serão con-
signadas na rubrica “Encargos Financeiros da União, 
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda”, 
nas respectivas peças orçamentárias.

Não há informações que permitam a estimativa 
dos custos fiscais ao longo de todo o ciclo de conces-
são do financiamento, período de carência e período 
de amortização das operações de crédito a serem 
contratadas ao abrigo e benefício do mencionado pro-
grama de subvenção econômica.

Da análise do mérito.
O Orçamento da União para 2011 já previa essa 

dotação. Uma dotação consiste no atendimento ao 
previsto na Lei Kandir.

A outra dotação, cuja distribuição é regulamen-
tada pela MPV 546, de 2011, no montante de R$1,95 
bilhão, corresponde à rubrica “Transferências a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios para Compensação 
das Exportações”.

A distribuição do montante de R$1,95 bilhão 
foi realizada utilizando-se coeficientes individuais de 
participação de cada unidade federada definidos pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária, conforme 
entendimentos havidos entre os governos estaduais. 
Os mencionados coeficientes foram fixados no Anexo 
ao projeto de conversão.

Em síntese, não há questionamento algum quanto 
ao mérito, mesmo porque a entrega dos recursos já foi 
efetivada na forma fixada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, com pagamento 
efetivado em três parcelas iguais no último dia útil dos 
meses de outubro, novembro e dezembro do exercício 
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passado, quando os entes federados, os Estados e os 
Municípios já receberam seus valores.

A segunda modificação consiste no estabeleci-
mento de 1º de janeiro de 2010 como a data a partir 
da qual o reconhecimento pelo Governo Federal das 
situações de emergência as tornaria elegíveis ao pro-
grama de crédito subvencionado pelo Tesouro Nacional.

Em síntese, a proposta tem como objetivo dar 
apoio imediato aos agentes econômicos das regiões 
afetadas, mediante a facilitação de acesso ao crédito, 
de forma a possibilitar a recuperação do parque pro-
dutivo dessas localidades e a retomada da economia 
regional.

Para tal, o PLV eleva o limite definido para as 
operações de financiamento concedidas com recur-
sos do BNDES e subvencionadas pela União ao am-
paro da Lei n° 12.409, de 2011, de R$1 bilhão para 
R$1,5 bilhão. 

Outro aspecto de mérito a ser ressaltado consis-
te no alinhamento da concessão de crédito pelo BN-
DES à sistemática de reconhecimento pela. União da 
situação de emergência ou do estado de calamidade 
pública trazida pela Lei n° 12.340, de 2010.

Ainda quanto ao apoio do BNDES às atividades 
produtivas situadas em áreas afetadas por desastres 
naturais, cabe registrar que esse apoio, com o bene-
fício da subvenção econômica pelo Tesouro Nacional, 
finda em 30 de junho do corrente ano, nos termos do 
caput do art. 4o da Lei n° 12.409, de 2011.

Antes de concluir, cabe analisar a única modifi-
cação introduzida pela Câmara dos Deputados. Como 
já comentado, ao acolher, na forma do projeto de con-
versão, o teor da Emenda n° 5, que se referia à divul-
gação das aplicações de recursos pelo BNDES com 
subvenção do Tesouro Nacional, a redação aprovada 
pela Câmara dos Deputados foi numerada como o novo 
§ 1o-A do art. 4o da Lei n° 12.409, de 2011, em formato 
que não tem amparo na boa técnica legislativa, ainda 
que haja precedentes de prática similar.

Ao apresentar uma emenda de redação ao PLV, 
esclareço que considero uma providência relevante e 
meritória o acolhimento da Emenda nº 5. No mérito, 
dá transparência à aplicação de recursos no montan-
te até R$1,5 bilhão com subsídios a cargo do Tesouro 
Nacional, os quais são estimados, na Exposição de 
Motivos, em R$15,3 milhões, em 2012, e em R$16,5 
milhões, em 2013.

Assim, a emenda de redação que proponho con-
siste em um único ajuste na redação do PLV, com 
acolhimento da Emenda nº 5 sendo feito com a adi-
ção de um novo §7º ao art. 4º, da Lei nº 12.409, de 
2011, mediante a renumeração do §1º-A, o qual, as-
sim, eliminado.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 546, de 2011, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2012, dela 
proveniente, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 8-PLEN
(ao PLV nº1, de 2012)

Renumere-se o §1º-A como §7º do art. 4º, da Lei 
nº 12.409, de 25 de maio de 2011, na forma do art. 7º 
do Projeto de Conversão nº 1, de 2012.

Esse é o relatório, Sr. Presidente, pela aprovação.

É o seguinte o parecer, na íntegra:

PARECER N°   , DE 2012

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 1, de 2012, proveniente da 
Medida Provisória n° 546, de 29 de setem-
bro de 2011, que dispõe sobre a prestação 
de auxílio financeiro pela União aos Esta-
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
no exercício de 2011, com o objetivo de 
fomentar as exportações do País; altera a 
Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá 
outras providências.

Relator-Revisor: Senador Clésio Andrade

I – Relatório

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal, edi-
tou, em 29 de setembro de 2011, a Medida Provisória 
(MPV) n° 546, nos termos transcritos na ementa. O 
Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 1, de 2012, ora 
apreciado, é dela originário e foi aprovado na Câma-
ra dos Deputados em 7 de fevereiro do corrente ano.

Na forma aprovada pela Câmara dos Deputados, 
o PLV n° 1, de 2012, é composto de oito artigos, com 
texto praticamente igual ao da MPV n° 546, de 2011. 
A única alteração decorreu do acolhimento da Emen-
da n° 5, de autoria do Deputado Mendonça Filho, que 
acrescentou parágrafo ao art. 4° da Lei n° 12.409, de 
2011. Tal modificação determina a divulgação dos con-
tratos de financiamento beneficiados com a subvenção 
econômica concedida pelo BNDES, mediante publica-
ção no sítio eletrônico dessa instituição.

Em síntese, o alcance original da medida provi-
sória era a distribuição do auxílio financeiro da União 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercí-
cio de 2011, como uma complementação ao disposto 
na Lei Kandir (arts. 1° a 6°), e o ajuste na facilitação 
do acesso às operações de crédito pelo BNDES em 
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áreas em situação de emergência ou em estado de 
calamidade pública (art. 7°).

O primeiro tema tem sido objeto de medidas provi-
sórias, desde 2004, para determinar a transferência de 
recursos financeiros federais aos governos estaduais e 
municipais para compensar a imunidade tributária do 
ICMS nas exportações. A dotação de R$1,95 bilhão já 
estava consignada no Orçamento da União para 2011, 
faltando, apenas, estabelecer sua distribuição entre os 
entes federativos.

O segundo tema se refere ao atendimento ao setor 
produtivo de áreas atingidas por desastres mediante 
a aplicação de recursos pelo BNDES, com subvenção 
econômica concedida pela União, por meio da altera-
ção no art. 4° da Lei n° 12.409, de 25 de maio de 2011.

Este segundo tema consiste (i) na adequação do 
acesso ao crédito do BNDES à sistemática de reco-
nhecimento pela União da situação de emergência ou 
do estado de calamidade pública e (ii) em duas outras 
questões complementares: o montante dos recursos 
passíveis de subvenção econômica pelo Tesouro Na-
cional e a data a partir da qual as áreas em situação 
de emergência passariam a ser habilitadas ao bene-
fício do financiamento subvencionado.

Para facilitar o atendimento ao setor produtivo de 
áreas atingidas por desastres, a aplicação de recursos 
pelo BNDES, com subvenção econômica concedida 
pela União, passou a ficar condicionada ao prévio re-
conhecimento pelo Governo Federal da situação de 
emergência ou do estado de calamidade pública. Esta 
oferta de crédito em condições favorecidas deverá, a 
partir da MPV, se alinhar ao marco legal e institucional 
estabelecido pela Lei n° 12.340, de 1° de dezembro 
de 2010, que trata da instituição e funcionamento do 
Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC).

A dotação de recursos financeiros, com garantia 
de subvenção econômica pela União, foi ampliada de 
R$1 bilhão para R$1,5 bilhão, o que fortalece as pos-
sibilidades de atuação por parte do Sistema BNDES.

A subvenção econômica pelo Tesouro Nacional, 
mediante a equalização de juros de que trata o caput
do art. 4° da Lei n° 12.409, de 2011, somente será 
paga se os reconhecimentos federais da situação de 
emergência ou do estado de calamidade pública fo-
rem realizados com base em decretos municipais e 
estaduais editados a partir de 1° de janeiro de 2010.

O art. 8° do PLV constitui a cláusula de vigência.
A única modificação introduzida pela Câmara dos 

Deputados merece uma análise mais detida, pois o teor 
da Emenda n° 5 se refere à divulgação das aplicações 
de recursos pelo BNDES com subvenção do Tesouro 
Nacional. No entanto, ao acolher a mencionada emen-
da, a redação aprovada pela Câmara dos Deputados 

foi numerada como o novo § 1°– A do art. 4° da Lei 
n° 12.409, de 2011. Cabe apontar que tal formato de 
grafia para a numeração de dispositivo legal não tem 
previsão na Lei Complementar n° 95, de 1998.

II – Análise

II.1 – Análise da Admissibilidade da MPV n° 
546, de 2011

Para o Poder Executivo, a MPV atende à exigência 
constitucional de se tratar de uma situação relevante 
e urgente. Na Exposição de Motivos (EM) n° 156–MF/
MI, de 23 de setembro de 2011, há uma sucinta jus-
tificação para a utilização do instrumento da medida 
provisória com referência a cada um dos dois temas 
da MPV n° 546, de 2011.

As medidas propostas na MPV se amoldam aos 
objetivos especificados na mencionada Exposição de 
Motivos Interministerial, que é o de implementação, no 
curto prazo, de ações governamentais capazes de (i) 
atender aos compromissos do Governo Federal com 
os demais entes federativos quanto ao apoio e fomento 
das exportações e (ii) aperfeiçoar a sistemática de atu-
ação do BNDES em áreas em situação de emergência 
ou em estado de calamidade pública.

Quanto à compensação aos governos estadu-
ais e municipais, cabe observar que essa sistemática 
de transferência de recursos federais funciona, anu-
almente, desde 2004 e que os recursos financeiros 
já estavam previstos no Orçamento da União para o 
exercício de 2011.

Quanto ao atendimento ao setor produtivo de 
áreas atingidas por desastres, como já mencionado, 
mediante a aplicação de recursos pelo BNDES, com 
subvenção econômica concedida pela União, a relevân-
cia e urgência dessa matéria decorrem da necessidade 
de pronta recomposição das estruturas produtivas, com 
vistas a garantir a rápida recuperação das condições 
socioeconômicas das regiões afetadas.

II.2 – Análise da Constitucionalidade do PLV 
n° 1, de 2012

Quanto aos aspectos de ordem constitucional, 
nada há que impeça sua regular tramitação, pois os 
temas tratados no PLV constituem matéria de com-
petência da União, portanto passíveis de iniciativa do 
Presidente da República, e não incorrem em quaisquer 
das limitações formais e materiais previstas no art. 62 
da Constituição Federal (CF).

II.3 – Análise do PLV quanto à Adequação 
Orçamentário-Financeira

Com referência ao impacto fiscal, cabe tratar 
separadamente dos dois temas. Inicialmente, com 
referência ao auxílio financeiro aos estados, Distrito 
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Federal e municípios, como os recursos financeiros 
já estavam previstos no Orçamento da União para o 
exercício de 2011, não cabe, portanto, qualquer reparo 
ao impacto fiscal.

Com referência ao impacto fiscal da concessão 
de subvenção econômica do Tesouro Nacional às ope-
rações do BNDES, até o montante aprovado de R$1,5 
bilhão, a Exposição de Motivos Interministerial que 
acompanha a Medida Provisória esclarece que, em 
2011, não haverá despesa de equalização e que as 
despesas adicionais, estimadas em R$15,3 milhões, 
em 2012, e em R$16,5 milhões, em 2013, serão con-
signadas na rubrica “Encargos Financeiros da União, 
Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda”, 
nas respectivas peças orçamentárias.

Não há informações que permitam a estimativa 
dos custos fiscais ao longo de todo o ciclo de conces-
são do financiamento, período de carência e período 
de amortização das operações de crédito a serem 
contratadas ao abrigo e benefício do mencionado pro-
grama de subvenção econômica.

II.4 – Análise do Mérito
No Orçamento da União para 2011, há duas do-

tações relativas à compensação aos governos esta-
duais e municipais em função da imunidade tributária 
concedida aos exportadores. Uma dotação se refere 
diretamente ao previsto na Lei Kandir e outra dotação 
se refere ao auxílio financeiro da União para o fomento 
das exportações. Caso houvesse a efetiva compensa-
ção na primeira dotação, seria dispensável a previsão 
deste auxílio financeiro.

Uma dotação consiste no atendimento ao previs-
to na Lei Kandir, que consta, no Orçamento da União, 
como a rubrica “Transferência a Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios para Compensação da Isenção do 
ICMS aos Estados Exportadores (art. 91 do ADCT)”.

A outra dotação, cuja distribuição é regulamenta-
da pela MPV nº 546, de 2011; no montante de R$1,95 
bilhão, corresponde à rubrica “Transferências a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios para Compensação 
das Exportações – Auxílio Financeiro aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios para o Fomento às 
Exportações”. O PLV, nos arts. 1º a 6º, consiste, assim, 
na regulamentação específica da distribuição desse 
auxílio financeiro como uma complementação à dota-
ção orçamentária decorrente da Lei Kandir.

A distribuição do montante de R$1,95 bilhão 
foi realizada utilizando-se coeficientes individuais de 
participação de cada unidade federada definidos pelo 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), 
conforme entendimentos havidos entre os governos 
estaduais. Os mencionados coeficientes foram fixados 
no anexo ao PLV.

Em síntese, não há questionamento algum quan-
to ao mérito, mesmo porque a entrega dos recursos 
já foi efetivada na forma fixada pela Secretaria do Te-
souro Nacional do Ministério da Fazenda, com paga-
mento efetivado em três parcelas iguais no último dia 
útil dos meses de outubro, novembro e dezembro do 
exercício passado.

No quadro anexo ao presente relatório é apre-
sentada, a título de ilustração, a repartição de recursos 
ordenada pelos montantes entregues a cada unidade 
da Federação.

Cabe registrar, no tocante à compensação finan-
ceira pela isenção de ICMS às exportações, autorizada 
pela MPV nº 546, de 2011, que a participação do Con-
gresso Nacional se dá após a liberação dos recursos, 
cabendo a chancela, através da aprovação da maté-
ria, pois seria irresponsabilidade com os municípios e 
demais entes da Federação não fazê-lo.

Quanto ao atendimento ao setor produtivo de 
áreas atingidas por desastres, como já mencionado, 
a aplicação de recursos pelo BNDES, com subvenção 
econômica concedida pela União, passou a ser imple-
mentada de forma articulada ao prévio reconhecimento 
pelo Governo Federal da situação de emergência ou 
do estado de calamidade pública.

Duas outras questões adicionais foram equacio-
nadas pelo PLV. A primeira se refere à dotação de re-
cursos financeiros a serem aplicados com garantia de 
subvenção econômica pela União, a qual foi ampliada 
de R$1 bilhão para R$1,5 bilhão, o que fortalece as 
possibilidades de atuação por parte do Sistema BNDES 
na assistência às áreas em situação de emergência 
ou em estado de calamidade pública.

A segunda modificação consiste no estabeleci-
mento de 1º de janeiro de 2010 como a data a partir 
da qual o reconhecimento pelo Governo Federal das 
situações de emergência as tornaria elegíveis ao pro-
grama de crédito subvencionado pelo Tesouro Nacional.

Em síntese, a proposta tem como objetivo dar 
apoio imediato aos agentes econômicos das regiões 
afetadas, mediante a facilitação de acesso ao crédito, 
de forma a possibilitar a recuperação do parque pro-
dutivo dessas localidades e a retomada da economia 
regional.

Para tal, o PLV eleva o limite definido para as 
operações de financiamento concedidas com recursos 
do BNDES e subvencionadas pela União ao amparo 
da Lei nº 12.409, de 2011, de R$1 bilhão para R$1,5 
bilhão, nas operações destinadas a capital de giro e 
investimento de sociedades empresariais, empresários 
individuais e pessoas físicas ou jurídicas caracteriza-
das como produtores rurais, localizados em municípios 
atingidos por desastres naturais.
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Outro aspecto de mérito a ser ressaltado consiste 
no alinhamento da concessão de crédito pelo BNDES 
à sistemática de reconhecimento pela União da situa-
ção de emergência ou do estado de calamidade públi-
ca trazida pela Lei nº 12.340, de 2010, implicando na 
redução dos entraves burocráticos, necessária para o 
apoio imediato aos agentes econômicos das regiões 
afetadas por desastres naturais.

O subsídio às operações de crédito do BNDES 
autorizado pelo PLV será feito por meio da equalização 
das taxas de juros. A equalização consiste no paga-
mento ao BNDES, pelo Tesouro Nacional, da diferença 
entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte 
dos recursos, acrescida da remuneração do Banco e 
de seus agentes financeiros.

Ainda quanto ao apoio do BNDES às atividades 
produtivas situadas em áreas afetadas por desastres 
naturais, cabe registrar que esse apoio, com o bene-
fício da subvenção econômica pelo Tesouro Nacional, 
finda em 30 de junho do corrente ano, nos termos do 
caput do art. 4º da Lei nº 12.409, de 2011.

Antes de concluir, cabe analisar a única modifi-
cação introduzida pela Câmara dos Deputados. Como 
já comentado, ao acolher, na forma do PLV, o teor da 
Emenda nº 5, que se referia à divulgação das apli-
cações de recursos pelo BNDES com subvenção do 
Tesouro Nacional, a redação aprovada pela Câmara 
dos Deputados foi numerada como o novo § 1º-A do 
art. 4º da Lei nº 12.409, de 2011, em formato que não 

tem amparo na boa técnica legislativa, ainda que haja 
precedentes de prática similar.

Ao apresentar uma emenda de redação ao PLV, 
esclareço que considero uma providência relevante e 
meritória o acolhimento da Emenda nº 5. No mérito, 
dá transparência à aplicação de recurso no montante 
de até R$1,5 bilhão com subsídios a cargo do Tesou-
ro Nacional, os quais são estimados, na Exposição de 
Motivos, em R$15,3 milhões, em 2012, e em R$16,5 
milhões, em 2013.

Assim, a emenda de redação que proponho con-
siste em um único ajuste na redação do PLV, com o 
acolhimento da Emenda nº 5 sendo feito com a adição 
de um novo § 7º ao art. 4º, da Lei nº 12.409, de 2011, 
mediante a remuneração do § 1º-A, o qual seria, as-
sim, eliminado.

III – Voto

Ante o exposto, somos pela admissibilidade da 
Medida Provisória nº 546, de 2011, e pela aprovação 
do Projeto de Lei de Conversão, nº 1, de 2012, dela 
proveniente, com a seguinte emenda de redação:

EMENDA Nº 8 – PLEN
(ao PLV nº 1, de 2012)

Renumere-se o § 1º-A como § 7º do art. 4º da Lei 
nº 12.409, de 25 de maio de 2011, na forma do art. 7º 
do PLV nº 1, de 2012.

Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade,
Relator-Revisor.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, para fazer um apelo a V. Exª. Hoje pela manhã, na 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, apro-
vamos importante projeto do Banco Interamericano 
com o Governo do Estado do Amazonas e o Gover-
no brasileiro, para a terceira etapa do programa de 
saneamento de igarapés na cidade de Manaus. E lá, 
na nossa Comissão, também aprovado um pedido de 
urgência urgentíssima, não só para o Amazonas, mas 
também para a cidade do Rio de Janeiro.

Portanto, faço um apelo, em nome do povo do 
Amazonas, em nome do povo do Rio de Janeiro, para 
que V. Exª, com a sua sensibilidade de um brasileiro 
de grande envergadura e espírito público, possa nos 
dar a oportunidade de votarmos, na sessão de hoje, 
esse importante projeto para o Governo do Estado do 
Amazonas e para o povo amazonense de Manaus.

Muito obrigado, Presidente Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª será atendido e V. Exª já tinha falado 
comigo, de maneira que o processo já se encontra 
sobre a mesa.

O parecer preliminar do Relator revisor, Senador 
Clésio Andrade, é pelo atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e pela adequa-
ção financeira e orçamentária da medida provisória, nos 
termos do art. 8º da Resolução nº 1 do Congresso Na-
cional. E, no mérito, é pela aprovação do projeto de lei 
de conversão com emenda de redação que apresenta.

Quero chamar a atenção do Plenário que vamos 
proceder à votação dos pressupostos de relevância e 
urgência e adequação financeira e orçamentária.

As Srªs Senadoras e Srs. Senadores que aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Discussão do projeto de lei de conversão da medi-

da provisória e das emendas, em turno único, do mérito.
Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
manifestar a posição do meu partido favorável a esta 
matéria. Ela realmente é urgente, ela é relevante, ela 
diz respeito à complementação de recursos para pa-
gamento dos Estados que têm direito pela Lei Kandir 
a ressarcimento de impostos por exportações.

A matéria é urgente, relevante, justa e o nosso 
voto é favorável, tanto na constitucionalidade como 
com relação ao mérito.

O voto do Democratas é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
também para manifestar o voto favorável do PSDB. É 
bom dizer que esses recursos já foram transferidos, 
no ano passado, para os Estados; não se deve gerar 
expectativa de que estamos transferindo os recursos 
agora, é possível que alguém lá no meu Estado ou no 
Estado de V. Exª esteja imaginando que o governador 
vai receber recursos novos, R$ 1,9 bilhão.

Ocorre que esses recursos já foram repassados 
e nós estamos apenas convalidando ato praticado 
pelo Poder Executivo através dessa medida provisória.

É bom afirmar que esses repasses são insufi-
cientes, eles não atendem às necessidades das diver-
sas Unidades Federativas. Aliás, hoje, no Gabinete do 
Presidente José Sarney nós tivemos uma importante 
reunião com os governadores, que vieram trazer as 
suas súplicas diante dos problemas financeiros que 
enfrentam, duramente, nos seus Estados, em razão 
do repasse de encargos sem a necessária contra-
partida de recursos para atender às novas demandas 
administrativas.

Os governadores, com razão, alegam que com 
a aprovação da Emenda nº 29, os Estados e os Muni-
cípios são ainda mais onerados. A União, que deveria 
assumir a responsabilidade do repasse de 10% da 
receita para o setor de saúde pública no País, fugiu a 
essa responsabilidade.

Os governos estaduais e os governos municipais 
possuem razões sobrando para as queixas que apre-
sentam, porque o sistema federativo está destruído, o 
desequilíbrio é brutal.

Desde a Constituição de 1988, os encargos são 
repassados, mas a contrapartida de recursos não é 
feita na mesma proporção. Nós poderíamos dar como 
exemplo a partilha da receita através do Fundo de Par-
ticipação dos Estados e dos Municípios. Os recursos 
oriundos das contribuições sociais não são partilhados 
pela União com Estados e Municípios, e eles represen-
tam 56% do bolo total da arrecadação pública nacional.

Portanto, a rediscussão do sistema federativo é 
urgente. E o Presidente José Sarney tem razão ao pro-
por uma comissão externa, composta por especialistas 
que possam rediscutir o Pacto Federativo, organizan-
do a Nação. Estamos desorganizados, as profundas 
reformas não ocorrem. Esse é um dos vícios do pre-
sidencialismo forte.

A Presidência da República é que comanda as 
ações do Legislativo, especialmente em função des-
se mecanismo que nos traz a deliberar nessa hora, 
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da medida provisória, que é apropriado para o regime 
parlamentarista e faz com que o presidencialismo se 
torne muito forte, sobretudo, subtraindo prerrogativas 
essenciais do Legislativo. E as grandes reformas só 
ocorrerão no Brasil quando elegermos um presidente 
moderno, com aptidão para mudanças, capaz de lide-
rar politicamente e conduzir o processo de reformas.

Nós estamos amarrados a estruturas já supera-
das. A reforma tributária não acontece. Nós estamos 
verificando que esse desequilíbrio do sistema federa-
tivo vai aos poucos consumindo a energia econômica 
dos Estados e dos Municípios brasileiros. Isso é muito 
ruim para a Nação.

Portanto, Sr. Presidente, estamos votando favo-
ravelmente a essa matéria, mas certos de que há uma 
tarefa importante a desenvolver aqui, que é reabilitar 
a capacidade de investir das Unidades da Federação.

Querem os governadores que se vote urgente-
mente o projeto dos royalties, que está parado na 
Câmara dos Deputados, que, segundo eles, seria um 
alívio para as finanças estaduais e municipais. Querem 
os governadores a renegociação da dívida pública. Isso 
depende especialmente do Poder Executivo. E buscam 
do Senado Federal o apoio para essa renegociação.

E nós, Sr. Presidente, temos que deliberar sobre 
matérias que estão tramitando no Congresso Nacional. 
Trabalhadores e empresários pediram o fortalecimento 
da indústria nacional no gabinete de V. Exª, e pedem 
a votação do Projeto de Resolução nº 72, que conde-
na a guerra fiscal nos portos brasileiros. Mas há que 
se olhar para o Estado do Espírito Santo, que deseja 
compensação se essa matéria for aprovada.

De qualquer modo, Sr. Presidente, o País cres-
ce muito menos do que poderia crescer. E se nós não 
agirmos com celeridade na produção de alterações 
legislativas, com reformas de maior profundidade; se 
nós não buscarmos realizar as grandes reformas exi-
gidas pelos novos tempos, estaremos desperdiçando 
oportunidades preciosas, como já desperdiçamos nos 
últimos anos.

Nosso crescimento econômico diante das nos-
sas potencialidades é pífio, por mais que comemorem 
índices de crescimento. Nós chegamos a crescer, em 
determinado momento, nos últimos anos, apenas mais 
do que o Haiti, com toda a sua pobreza.

É óbvio que não podemos nos conformar, tendo 
trabalhadores como temos, empresários como temos, 
potencialidades econômicas como possuímos; não 
podemos nos conformar com índices de crescimento 
insuficientes para a grandeza nacional.

Por isso, Sr. Presidente, as reformas. Elas são 
necessárias, não apenas como tema de campanha 
eleitoral. Durante a campanha eleitoral passada, to-

dos os candidatos prometeram reformas. Nós já ultra-
passamos um ano do Governo da Presidente Dilma, 
e essas reformas continuam esquecidas.

Aqui do Parlamento devemos estimular a Presi-
dência da República a liderar o processo de reformas 
fundamental, repito, para promover um crescimento 
maior deste País e para revitalizar a capacidade de 
investir de todas as Unidades Federativas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Líder Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, 
voto “sim” nesta matéria, mas quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa o voto de um paraense que vota 
com obrigação: obrigação de votar, obrigação de levar 
recursos ao meu Estado. Mas quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa a injustiça que este Governo 
comete com o Estado do Pará em relação à Lei Kandir.

Aliás, Sr. Presidente, o Governo Federal sobre 
a Lei Kandir faz o que quer. O Governo Federal, Sr. 
Presidente, sabe que isto aqui que está sendo votado, 
esta tabela, estes números, meu caro Relator, não são 
os números reais devido a cada Estado. A Nação deve 
alguns milhões para o Estado do Pará, se a Lei Kandir 
fosse seguida como escrita pelo autor. Infelizmente, 
isso não acontece.

O Governo do PT não é eterno, Sr. Presidente. 
Sei que não vamos conseguir dentro deste Governo, 
e tenho absoluta consciência disso, de que este Go-
verno não vai ter a consciência de pagar o que deve 
ao meu Estado, de corrigir a distorção que votamos 
hoje aqui com referência ao meu Estado. Este Governo 
sabe que está errado em relação ao Estado do Pará, 
mas não vai corrigir.

Sei também, Sr. Presidente, que este Governo 
que está aí, este mesmo Governo que corta R$7,5 bi-
lhões da Saúde; este mesmo Governo que corta R$7,5 
bilhões da Educação, é um Governo sem entusiasmo, 
é um Governo sem critério, é um Governo sem sen-
sibilidade, Sr. Presidente, que maltrata a Saúde e a 
Educação deste País, que já vivem agonizando.

Está errado o que vou votar hoje, mas voto pela 
obrigação de ser paraense.

Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Há, sobre a mesa, requerimento de destaque para 
votação em separado da Emenda nº 5, que será lido.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 76, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312, do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
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votação em separado da Emenda nº 5 à MPV 547/2011, 
com vistas à aprovação na íntegra da emenda.

Justificação

Consta do parecer do relator na Câmara a apro-
vação total da emenda nº 5. Tal em verdade não ocorre, 
uma vez que, no nosso entender, a emenda foi apro-
vada parcialmente, ao deixar de lado expressões que 
representam conteúdo de mérito. Ou seja, a emenda 
nº 5 foi acolhida naquela Casa parcialmente. O que 
pretendemos, com esse destaque é que o Senado 
aprova na íntegra a referida emenda, ainda que a 
medida retorne a Câmara dos Deputados. – Senador 
Aécio Neves

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Aécio Neves.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Na verdade, Sr. Presidente José 
Sarney, em primeiro lugar, cumprimento o ilustre Sena-
dor o conterrâneo Clésio Andrade pelo correto trabalho 
que fez. Essa é uma matéria que interessa muito de 
perto, em especial, aos Estados exportadores.

Busquei, na verdade, aprimorar o texto apresen-
tando um destaque sobre uma emenda do Deputado 
Mendonça Filho. Na verdade, ela deixa mais claro no 
momento em que determina que os contratos de fi-
nanciamento serão publicados em sítio eletrônico do 
BNDES. E acrescenta onde constarão os respectivos 
termos de empréstimo, especificando número de con-
trato, valor de financiamento, a taxa de juros plena, 
a taxa de juros subvencionada e o prazo em meses 
de pagamento. Parece-me que essa seria a redação 
mais adequada.

Mas atendo aqui a um apelo do Senador Clésio, 
já que essa alteração poderia ser compreendida não 
como uma alteração de redação, e a matéria, portanto, 
teria que retornar à Câmara dos Deputados, inviabili-
zando a transferência desses recursos para os Estados. 

Portanto, em benefício dos Estados, mas com o 
alerta para que possamos corrigir, no futuro, essa par-
te do texto, peço a V. Exª a retirada do meu destaque, 
Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido.

Se nenhum orador deseja mais discutir a matéria, 
encerro a discussão.

Votação do projeto de lei de conversão, que tem 
preferência regimental, sem prejuízo da emenda do 
Relator revisor.

Em votação.
Aprovado.
Votação da Emenda nº 8, do Relator revisor, de 

redação.

Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que a apro-
varem permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam 

prejudicadas as medidas provisórias e as demais emen-
das a elas apresentadas.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER Nº 81, DE 2012
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei de 
Conversão nº 1, de 2012 (Medida Provisória 
nº 546, de 2011).

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2012 (Medida 
Provisória nº 546, de 2011), que dispõe sobre a pres-
tação de auxílio financeiro pela União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 
2011, com o objetivo de fomentar as exportações do 
País, altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e 
dá outras providências, consolidando a Emenda nº 8 
_ Relator-Revisor, de redação, aprovada pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de fevereiro 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 81, DE 2012

Dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, no exercício 
de 2011, com o objetivo de fomentar as ex-
portações do País; altera o art. 4° da Lei n° 
12.409, de 25 de maio de 2011; e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

613ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004196 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

Art. 1° A União entregará aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios o montante de 
R$1.950.000.000,00 (um bilhão, novecentos e cin-
quenta milhões de reais), com o objetivo de fomentar 
as exportações do País, de acordo com os critérios, 
prazos e condições previstos nesta Lei.

§ 1° O montante referido no caput será entregue 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios em 3 
(três) parcelas iguais de R$650.000.000,00 (seiscentos 
e cinquenta milhões de reais), até o último dia útil dos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2011.

§ 2° As entregas de recursos ocorrerão na forma 
fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional do Minis-
tério da Fazenda.

Art. 2° As parcelas pertencentes a cada Estado, 
incluídas as parcelas de seus Municípios, e ao Distrito 
Federal serão proporcionais aos coeficientes individu-
ais de participação discriminados no Anexo desta Lei.

Art. 3° Do montante de recursos que cabe a cada 
Estado, a União entregará diretamente ao próprio Es-
tado 75% (setenta e cinco por cento) e aos seus Mu-
nicípios 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O rateio, entre os Municípios, 
das parcelas de que trata o § 1° do art. 1° obedecerá 
aos coeficientes individuais de participação na distribui-
ção da parcela do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS) de seus respectivos Esta-
dos, aplicados no exercício de 2011.

Art. 4° Para a entrega dos recursos à unidade 
federada, serão obrigatoriamente deduzidos, até o 
montante apurado no respectivo período, os valores 
das dívidas vencidas e não pagas da unidade federa-
da, na seguinte ordem:

I – primeiro as contraídas perante a União, depois 
as contraídas com garantia da União, inclusive dívida 
externa, e, somente após, as contraídas perante enti-
dades da administração federal indireta; e

II – primeiro as da administração direta, depois as 
da administração indireta da unidade federada.

Parágrafo único. Respeitada a ordem prevista nos 
incisos I e II do caput, ato do Poder Executivo federal 
poderá autorizar:

I – a quitação de parcelas vincendas, mediante 
acordo com o respectivo ente federado; e

II – a suspensão temporária da dedução quanto 
às dívidas perante entidades da administração federal 
indireta, quando não estiverem disponíveis, no prazo 
devido, as informações necessárias.

Art. 5° Os recursos a serem entregues mensal-
mente à unidade federada, equivalentes à diferença 
positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da 

dívida apurada nos termos da art. 4°, serão satisfeitos 
pela União por meio de crédito, em moeda corrente à 
conta bancária do beneficiário.

Art. 6° O Ministério da Fazenda poderá definir re-
gras acerca da prestação de informação pelos Estados 
e pelo Distrito Federal sobre a efetiva manutenção e 
aproveitamento de créditos pelos exportadores a que 
se refere a alínea a do inciso X do § 2° do art. 155 da 
Constituição Federal.

§ 1° O ente federado que não enviar as informa-
ções referidas no caput poderá ficar sujeito à suspen-
são do recebimento do auxílio de que trata esta Lei.

§ 2° Regularizado o envio das informações de 
que trata o caput, os repasses serão retomados, e 
os valores retidos serão entregues no mês imediata-
mente posterior.

Art. 7° O art. 4° da Lei n° 12.409, de 25 de maio 
de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° É a União autorizada a conceder 
subvenção econômica ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), sob a modalidade de equalização de 
taxas de juros, em operações de financiamento 
contratadas até 30 de junho de 2012 destina-
das a capital de giro e investimento de socie-
dades empresariais, empresários individuais 
e pessoas físicas ou jurídicas caracterizadas 
como produtores rurais, localizados em Mu-
nicípios atingidos por desastres naturais que 
tiverem a situação de emergência ou o esta-
do de calamidade pública reconhecidos pelo 
Poder Executivo federal, nos termos dá Lei n° 
12.340, de 1° de dezembro de 2010.

§ 1° O valor do total dos financiamentos 
a que se refere o caput é limitado ao montante 
de até R$1.500.000.000,00 (um bilhão e qui-
nhentos milhões de reais).

................................................................
§ 6° A equalização de juros de que trata 

o caput somente será paga se os reconheci-
mentos federais forem realizados com base 
em decretos municipais e estaduais editados 
a partir de 1° de janeiro de 2010.

§ 7° O extrato de contrato de financia-
mento beneficiado com a subvenção econô-
mica concedida pelo BNDES será publicado 
em sítio eletrônico da instituição.” (NR)

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004197

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Redação final, sem nenhuma contestação do 
Plenário, aprovada.

A matéria vai à sanção presidencial.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AM) – De acordo com o pedido do Senador Eduardo 
Braga, vamos votar agora o Projeto de Resolução que 
estabelece uma operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, do Banco Interamericano de Desen-
volvimento, no valor de até US$280 milhões dos Esta-
dos Unidos da América, para o Estado do Amazonas.

Cópias do parecer estão distribuídas nas suas 
respectivas bancadas.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 3, de 2012 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 79, de 2012, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, Relator: Senador Valdir Raupp), que au-
toriza o Estado do Amazonas a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até duzentos e oitenta milhões de dólares dos Estados 
Unidos da América.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AM) – Em discussão.

Com a palavra a Senadora Vanessa.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

Quero aqui cumprimentar não apenas o Sena-
dor Eduardo Braga, mas também o Senador Dornel-
les e o Senador Cícero, que foram responsáveis pela 
aprovação não só do Projeto hoje na Comissão de 
Assuntos Econômicos, mas também pelo pedido de 
urgência. E relatar a importância deste projeto para 
o meu querido Estado do Amazonas e para a cidade 
de Manaus.

Sr. Presidente, eu não ouso dizer, porque o que 
eu digo aqui é uma realidade vivida pelo Estado do 
Amazonas já há algum tempo. Desde o início, esse 
projeto, denominado Prosamim, que foi um projeto ini-
ciado com muita altivez, muita audácia, na gestão do 
hoje Senador, então Governador Eduardo Braga, tem 
transformado não só a cidade de Manaus, mas trans-
formado a vida das pessoas, Sr. Presidente. Diria que 
esse é não só o maior projeto de infraestrutura, mas o 
maior projeto social também do Estado do Amazonas. 
É bom destacar que a terceira etapa do Prosamim vai 
iniciar o mesmo trabalho em alguns Municípios do in-
terior, iniciando pelo Município de Maués. 

Tive a oportunidade de participar, há alguns anos, 
do Fórum Mundial das Águas, e vi que, no estande 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
o principal projeto que eles davam como exemplo era 
exatamente o Prosamim, do Estado do Amazonas.

Então, o Senado Federal presta um grande servi-
ço não só a Manaus, ao Amazonas, mas à nossa luta 
para levar qualidade de vida às pessoas.

Quero cumprimentar aqui não só o Governador 
Eduardo Braga, por ter iniciado esse projeto, mas tam-
bém o Governador Omar, que entende a importância 
e tem se empenhado muito para dar continuidade a 
esse projeto muito importante.

O empréstimo que estamos autorizando é da 
ordem de US$280 milhões, mas seu preço social não 
pode ser medido, tão importante é essa obra para a 
nossa cidade, nosso Estado e, principalmente, para 
o nosso povo.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AM) – Com a palavra o Senador Eduardo Braga. 
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, efetivamente, esse projeto Prosamim é um 
projeto de alcance social e de recuperação ambien-
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tal, seja na questão hídrica, seja na questão urbana, 
extremamente importante para o povo da cidade de 
Manaus e para o povo do Amazonas.

Para que os Srs. Senadores e Srªs Senadoras 
possam ter uma ideia, 30 mil famílias – trinta mil fa-
mílias, Sr. Presidente – já foram realocadas dos leitos 
dos igarapés e das margens dos igarapés da cidade 
de Manaus, ao longo desses oito anos. Essas 30 mil 
famílias estariam, neste instante, vivendo um momento 
de extremada angústia com o que está acontecendo 
na enchente no Estado do Acre, em Rio Branco, e que 
está a atormentar os acrianos e, com certeza, está a 
preocupar todas as lideranças do Acre nesta Casa, 
seja o Senador Jorge Viana, seja o Senador Petecão, 
seja o Senador Anibal Diniz, bem como o Governador 
Tião Viana e os prefeitos daquele Estado.

E nós no Amazonas, Sr. Presidente, somos o 
próximo, porque, no fluxo hidrológico da Amazônia, os 
altos rios enchem primeiro; depois, vêm os médios rios 
e, finalmente, o Pará e o Maranhão de V. Exª, que sei 
que toca o seu coração, também acabam sendo vítimas 
desse contrafluxo de água que temos na Amazônia, 
extremamente importante para a biodiversidade, mas, 
por outro lado, que traz tanto sofrimento para o povo do 
interior e para o povo que vive no leito desses igarapés.

Portanto, Sr. Presidente, o que estamos aprovando, 
neste momento, nesta Casa, vai beneficiar bairros tra-
dicionalíssimos da cidade de Manaus, bairros que têm 
mais de 150 anos de existência e que estavam à espera 
de uma ação e de um investimento que pudesse resgatar 
a dignidade e a habitabilidade, com condições dignas e 
humanas para aquele povo. Eu me refiro a São Raimun-
do, à Glória, Aparecida, Matinha, Bariri, entre outros bair-
ros, e que se juntarão a um outro conjunto de obras que 
estão previstas no PAC 2, através de Arthur Bernardes, 
para poder formar o conjunto da bacia de São Raimundo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, eu quero, em primeiro 
lugar, agradecer a Deus por ter feito de nós instrumento 
da sua vontade para beneficiar aquele povo; agradecer 
obviamente ao Governo Federal, que tem entendido essa 
preocupação, porque dá o aval necessário; mas agra-
decer a esta Casa, ao Senado da República, porque, 
desde quando fui governador, esta Casa sempre soube 
entender a prioridade desse financiamento.

Esse já é o terceiro financiamento neste pro-
grama. Desta feita, um financiamento não de apenas 
US$280 milhões, mas um financiamento de um projeto 
de US$400 milhões; US$120 milhões são a contra-
partida do Governo do Estado, e US$280 milhões é o 
empréstimo pelo Banco Interamericano.

Por isso, o meu muito obrigado a V. Exª pela 
prioridade.

Obrigado aos Senadores e às Senadoras.
Parabéns ao povo do Amazonas e parabéns ao 

Governo do Estado do Amazonas por essa grande 
conquista, e que o Governador Omar possa dar ce-
leridade a essa importante obra que traz alegria, que 
traz tranquilidade e serenidade ao povo de Manaus.

Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Concedo a palavra ao Senador Alfredo Nas-
cimento.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (PR – AM. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Quero avalizar o 
que disse o Senador Eduardo Braga, que fala com 
conhecimento de causa, porque foi o responsável 
pela implantação desse belíssimo projeto na cidade 
de Manaus. É certamente um dos projetos humanos 
mais importantes que teve o Estado do Amazonas, 
que tem a cidade de Manaus.

A aprovação desses recursos, certamente, vai 
dar continuidade a um projeto que vai tirar as pesso-
as da beira dos igarapés, que vai tirar as pessoas de 
condições de vida insalubres e vai colocá-las em uma 
vida com dignidade.

Portanto, quero registrar o meu apoio ao projeto, 
parabenizar o Senador Eduardo Braga e a Senadora 
Vanessa pela posição que adotaram e votar favoravel-
mente. É quero pedir a esta Casa, agradecendo a V. 
Exª, a prioridade que foi dada ao projeto.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 

AP) – Concedo a palavra ao Senador Marcelo Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, quero agradecer aos Senadores da Comissão de 
Assuntos Econômicos que hoje aprovaram um em-
préstimo para a cidade do Rio de Janeiro e que V. 
Exª, atendendo um requerimento de urgência, está 
colocando em pauta.

É um empréstimo de US$150 milhões com uma 
contrapartida muito pequena, de apenas US$15 mi-
lhões.

Agora, para que esse dinheiro? É para fazermos 
melhorias nos assentamentos precários do Rio de 
Janeiro. Comunidades, algumas delas centenárias. A 
primeira comunidade carente do Rio de Janeiro surge 
no Morro da Providência, com a volta dos soldados 
da Guerra do Paraguai. Os 30 mil escravos que foram 
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lutar na Guerra do Paraguai quando D. Pedro II lançou 
a Lei dos Voluntários da Pátria. Nós não tínhamos exer-
cito para enfrentar Solano Lopes. E D. Pedro publicou 
no Jornal do Comércio uma oportunidade de alforria 
para os negros que quisessem ir à guerra, com uma 
lei chamada Voluntários da Pátria. 

Essa lei foi eternizada em muitas avenidas pelas 
grandes metrópoles do Brasil. Eu não sei se em São 
Luiz existe a Avenida Voluntários da Pátria, mas a te-
mos em São Paulo, e no Rio fica em Botafogo. Esses 
voluntários da pátria voltaram da guerra, mas só ha-
via um partido naquela ocasião, Presidente, o Parti-
do Republicano Paulista, que não aceitou a proposta 
do Senador Duque de Caxias, Luís Alves de Lima e 
Silva, que advogava que todo cidadão que vestisse a 
farda, fosse português, fosse índio, fosse negro, todo 
ser humano virasse cidadão pela Constituição de 24.

O Partido Republicano Paulista não aceitou a tese 
porque queria desgastar o Império. E V. Exª sabe que a 
escravidão cai próxima à queda do Império – a escravidão 
cai em 88; o Império, em 89. Era argumento para desgas-
tar, talvez, o mais conspícuo dos brasileiros, D. Pedro II.

Mas, voltando ao Morro da Providência, ele tem mais 
de cem anos; a Mangueira tem 80! Nós não podíamos 
permitir que isso continuasse assim. O Prefeito Eduardo 
Paes, que está fazendo um excelente governo, lançou 
o cimento social. Está arrumando as casas, colocando 
telhado. Uma das maiores lástimas do Rio nos hospitais 
é atender crianças que caem das lajes, soltando pipa.

Isso não é diferente em São Paulo. A Folha de 
S. Paulo lançou agora uma matéria há três dias. Sr. 
Presidente: a cada três dias morre uma pessoa cain-
do de laje; a dona de casa estendendo roupa; a crian-
ça soltando pipa. São mais de 2.500 casos! E o pior 
é que quando chove na laje empossa água, gerando 
um criadouro de mosquito da dengue.

Essas casas precisam de telhado; essas casas 
precisam ser reformadas. Hoje, aprovamos um em-
préstimo de US$150 milhões. O Rio tem uma contra-
partida pequena. 

Eu quero agradecer ao Senado Federal, como 
fez Eduardo. Agradecer a Deus. É tão bom quando 
estamos aqui e podemos dar uma notícia alvissarei-
ra, para que o povo das comunidades carentes do Rio 
saiba que US$150 milhões serão investidos nas co-
munidades carentes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem, Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as-
sim que o Estatuto da Juventude chegou da Câmara 
dos Deputados a esta Casa, apresentei à Mesa do 
Senado requerimento, no dia 25 de outubro de 2011, 
solicitando que esta matéria seja apreciada também 
na Comissão de Defesa do Consumidor.

Foi lido e aprovado naquele momento, foi en-
caminhado à CCJ. No entanto, a CCJ não remeteu 
à Mesa do Senado, para que pudesse ser apreciado 
esse requerimento.

Entendo que há no Estatuto da Juventude, Sr. 
Presidente, alguns temas que afetam os interesses dos 
consumidores, entre os quais a concessão de meia pas-
sagem em transportes intermunicipais e interestaduais 
e de meia entrada nos eventos culturais, o que merece 
debate mais aprofundado na comissão que tem o pa-
pel específico de defender os consumidores em geral.

Peço, então, Sr. Presidente, a V. Exª que renove o 
pedido para que o processo venha a Plenário para que 
o meu requerimento possa ser apreciado e deliberado.

Agradeço, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Sérgio Souza, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça deliberou remeter ex officio o Projeto 
da Juventude à Comissão de Assuntos Econômicos e 
à de Assuntos Sociais, de maneira que estou reiteran-
do, por ofício, para que o processo seja encaminhado 
à Comissão para a qual V. Exª pediu.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Eu pediria aos Srs. Senadores que concluís-
semos a votação dessa matéria para, em seguida, 
tratarmos de outros assuntos no plenário.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– É sobre os empréstimos, Sr. Presidente? Estão em 
pauta os dois empréstimos, o do Amazonas e o do Rio?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC) 
– Eu apenas, se me permitir falar, é sobre esse tema. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Nós estamos no empréstimo do Amazonas. 
Em seguida, nós vamos votar...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Do Amazonas?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É. Em seguida vamos votar o do Rio de Janeiro.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Porque ouvi o Senador Crivella falando sobre o 
empréstimo do Rio, entendi que estava, talvez, em pauta 
também. É porque vai entrar em seguida. Mas eu peço a 
carona, por causa do Senador Crivella, e vou aproveitar.

Hoje, a Comissão de Assuntos Econômicos deu 
um exemplo extraordinário nesses dois casos. Quero 
dizer a V. Exª que eu me sinto lisonjeado com o ne-
gócio do Amazonas, com o empréstimo, as questões 
sociais em que se vai aplicar, e também com o do Rio 
de Janeiro. E o Senador Crivella nos brindou com uma 
aula de história, uma aula linda, inclusive sobre a ori-
gem dos Voluntários da Pátria, que há em todo o Brasil. 
Eu até aprendi esse detalhe. O Senador Crivella nos 
brindou com isso. Então, até pelos benefícios que vão 
trazer ao Rio e ao Amazonas, quero me congratular, 
como catarinense, com esses dois feitos que a Casa 
está votando na tarde de hoje.

Essas são as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 

aprovam a matéria permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 82, DE 2012
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n° 3, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 3, de 2012, que autoriza o 
Estado do Amazonas a contratar operação de crédito 
externo, com garantia da União, com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até 
US$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América).

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de fevereiro 2012.

ANEXO AO PARECER N° 82, DE 2012

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza o Estado do Amazonas a con-
tratar operação de crédito externo, com ga-
rantia da União, com o Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$280.000.000,00 (duzentos e oitenta 
milhões de dólares norte-americanos).

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado do Amazonas autorizado a 

contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$280.000.000,00 (du-
zentos e oitenta milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar o “Programa Social e 
Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III)”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Estado do Amazonas;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$280.000.000,00 (duzentos e oitenta 

milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimone-

tário com taxa de juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado a 

partir da vigência do contrato;
VII – amortização: em parcelas semestrais, sucessivas, 

de valores tanto quanto possível iguais pagas 
em 30 de julho e em 30 de janeiro de cada ano, 
vencendo a primeira depois de transcorridos 5 
(cinco) anos e a última, antes de transcorridos 
25 (vinte e cinco) anos, ambos contados da data 
de assinatura do contrato;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre os saldos devedores diários do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre determina-
da pelo BID e composta pela taxa de juros Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou 
menos uma margem de custo relacionada aos 
empréstimos do BID que financiam empréstimos 
do mecanismo unimonetário com taxa de juros 
baseada na Libor, mais a margem (spread) para 
empréstimos do capital ordinário;
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IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, de até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o sal-
do não desembolsado do financiamento, exigida 
juntamente com os juros e entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: em um 
semestre determinado, o valor devido não poderá 
ser superior a 1% (um por cento) do financiamento, 
dividido pelo número de semestres compreendi-
do no prazo original de desembolsos, sendo que, 
durante o período de desembolsos, o Banco não 
cobrará montante para atender a essas despesas.

§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 
encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É permitido ao mutuário, já devidamente 
autorizado por esta Resolução, com o consentimento 
formal do fiador, observados os prazos e montantes 
mínimos requeridos no contrato de empréstimo, exercer 
a opção de conversão para uma taxa de juros fixa, de 
parte ou da totalidade dos saldos devedores sujeitos 
à taxa de juros baseada na Libor, e uma nova conver-
são de parte ou da totalidade dos saldos devedores do 
empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para 
taxa de juros baseada na Libor.

§ 3° Para o exercício da opção referida no § 2°, 
é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
BID na sua realização, assim como o recebimento de 
eventuais ganhos decorrentes da conversão.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garantia 
ao Estado do Amazonas na contratação da operação 
de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° 0 exercício da autorização prevista no caput
é condicionado a que o Estado do Amazonas celebre 
contrato com a União para a concessão de contraga-
rantias, sob a forma de vinculação das receitas de que 
tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos do § 4° do 
art. 167, todos da Constituição Federal, e de outras 
garantias em direito admitidas, podendo o Governo 
Federal requerer as transferências de recursos neces-
sários para cobertura dos compromissos honrados di-
retamente das contas centralizadoras da arrecadação 
do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Minis-
tério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do 
Estado do Amazonas quanto aos pagamentos e pres-
tações de contas de que trata o art. 10 da Resolução n° 
48, de 2007, do Senado Federal, bem como o cumpri-
mento das condições prévias ao primeiro desembolso.

Art. 4° O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AM) – Não havendo nenhuma objeção sobre a reda-
ção final, declaro também aprovada, e a matéria vai 
à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AM) – Projeto de Resolução nº 2, empréstimo também 
com o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. 

O Senador Eduardo Braga foi o Relator que auto-
riza o Município do Rio de Janeiro a contratar operação 
do crédito com garantia do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento no valor de até US$150 milhões, dos 
Estados Unidos da América, de principal, destinado a 
financiar o Programa de Assentamentos Populares – 
PROAP – Etapa nº 3. 

Cópias dos pareceres estão distribuídas no ple-
nário nas respectivas bancadas.

É o seguinte o item:

Item extrapauta:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 2012

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 2, de 2012 (apresentado como 
conclusão do Parecer nº 78, de 2012, da Co-
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Eduardo Braga), que autoriza o Municí-
pio do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), no valor de até cento e cinquenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América, de 
principal, destinada a financiar parcialmente o 
“Programa de Urbanização de Assentamentos 
Populares – PROAP – Etapa III”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AM) – Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

Encerrada a discussão. 
Em votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem perma-

neçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a re-
dação final:

PARECER N° 83, DE 2012
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolu-
ção n° 2, de 2012.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n° 2, de 2012, que autoriza 
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o Município do Rio de Janeiro a contratar operação de 
crédito externo, com garantia da União, com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de 
até US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), de prin-
cipal, destinada a financiar parcialmente o “Programa 
de Urbanização de Assentamentos Populares – PRO-
AP – Etapa III”.

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de fevereiro 
de 2012.

ANEXO AO PARECER N° 83, DE 2012

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII; do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° , DE 2012

Autoriza o Município do Rio de Janei-
ro a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), no 
valor de até US$150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de dólares norte-ameri-
canos), de principal, destinada a financiar 
parcialmente o “Programa de Urbanização 
de Assentamentos Populares – PROAP – 
Etapa III”.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Município do Rio de Janeiro autorizado 

a contratar operação de crédito externo, com garantia 
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID), no valor de até US$150.000.000,00 (cen-
to e cinquenta milhões de dólares norte-americanos).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de 
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Pro-
grama de Urbanização de Assentamentos Populares 
– PROAP – Etapa III”.

Art. 2° A operação de crédito referida no art. 1° 
deverá ser realizada nas seguintes condições:

I – devedor: Município do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimen-

to (BID);

III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$150.000.000,00 (cento e cinquen-

ta milhões de dólares norte-americanos), de 
principal;

V – modalidade: empréstimo do mecanismo unimone-
tário com taxa de juros baseada na Libor;

VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos e 6 (seis) 
meses, contado da vigência do contrato;

VII – amortização: parcelas semestrais, consecutivas 
e, sempre que possível, iguais, vencendo a pri-
meira 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses após a data 
de vigência do contrato e a última, até 25 (vinte 
e cinco) anos após essa data, a serem pagas 
em 15 de abril e em 15 de outubro de cada ano;

VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas da-
tas de pagamento da amortização e calculados 
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, 
a uma taxa anual para cada trimestre determi-
nada pelo BID e composta:

a) pela taxa de juros Libor trimestral para 
dólar norte-americano;

b) mais ou menos uma margem de cus-
to relacionada aos empréstimos do BID que 
financiam os empréstimos do mecanismo uni-
monetário baseado na Libor;

c) mais a margem (spread) para emprés-
timos do capital ordinário;

IX – comissão de crédito: a ser estabelecida periodi-
camente pelo BID, de até 0,75% a.a. (setenta e 
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o sal-
do não desembolsado do empréstimo, exigida 
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 
(sessenta) dias após a assinatura do contrato;

X – despesas com inspeção e supervisão geral: atu-
almente, o BID não cobra despesas com manu-
tenção e supervisão; se essa política for revista, 
o valor cobrado em um semestre determinado 
não poderá ser superior a 1% (um por cento) do 
financiamento, dividido pelo número de semestres 
compreendido no prazo original de desembolsos.
§ 1° As datas de pagamento do principal, dos 

encargos financeiros e dos desembolsos previstos po-
derão ser alteradas em função da data de assinatura 
do contrato de empréstimo.

§ 2° É facultado ao mutuário, com consentimento 
por escrito do fiador, desde que respeitados os termos 
e condições estabelecidos no contrato de empréstimo, 
exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável 
ao montante total ou parcial do empréstimo, de flutuante, 
baseada na Libor, para fixa, e vice-versa, em montantes 
mínimos e prazos definidos no contrato de empréstimo.
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§ 3° Para o exercício das opções referidas no § 
2°, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo 
BID na sua realização.

Art. 3° É a União autorizada a conceder garan-
tia ao Município do Rio de Janeiro na contratação da 
operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1° O exercício da autorização prevista no caput 
é condicionado a que o Município do Rio de Janeiro 
celebre contrato com a União para a concessão de con-
tragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de 
que tratam os arts. 156, 158 e 159, em conformidade 
com o § 4° do art. 167, todos da Constituição Fede-
ral, e outras garantias em direito admitidas, podendo 
o Governo Federal requerer as transferências de re-
cursos necessários para cobertura dos compromissos 
honrados diretamente das contas centralizadoras da 
arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2° Previamente à assinatura do contrato, o Mi-
nistério da Fazenda verificará e atestará a adimplência 
do Município do Rio de Janeiro quanto aos pagamen-
tos e prestações de contas de que trata o art. 10 da 
Resolução n° 48, de 2007, com a redação dada pela 
Resolução n° 41, de 2009, ambas do Senado Federal, 
bem como o cumprimento das condições prévias ao 
primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da pre-
sente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) 
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Discussão da redação final. 

Sem objeção, declaro aprovada a redação final 
e o projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as as seguintes as matérias não 
apreciadas e transferidas para a próxima ses-
são deliberativa ordinária:

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 544, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 2, de 2012, que esta-
belece normas especiais para as compras, as 
contratações e o desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa; al-
tera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 544, de 2011).

3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social # COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Jorge Viana, 
pela liderança do PT, primeiro orador inscrito.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente José 
Sarney, venho à tribuna desta nossa Casa do Sena-
do Federal para agradecer os gestos, as atitudes de 
solidariedade com o povo do Acre nesse momento de 
extrema dificuldade por que estamos passando.

Todos esses dias, mesmo antes do carnaval, nós, 
Senadores, estávamos no Acre e nos defrontamos com 
o maior desastre natural da história do Acre. Nos cem 
anos de existência do Acre, não se tem notícia de um 
ambiente de calamidade como o que nós estamos vi-
vendo em algumas cidades acreanas, especialmente 
Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, e na capital, Rio 
Branco.

A situação só não é pior por sermos moradores 
de rios e pela experiência que acumulamos ao longo 
de anos. Com isso, vemos que se criou uma maneira 
de agir, conduzida, no caso, em Rio Branco, pelo Pre-
feito Angelim, cuja experiência de seis enchentes de 
alguma maneira criou condição para enfrentar esta 
que é uma maior cheia da história do Acre. 

O Governador Tião Viana, de manhã, à tarde e à 
noite está se dedicando a esse grave problema. Recebeu 
o apoio e a solidariedade da Presidente Dilma e de minis-
tros do Governo, da Defesa Civil nacional, do Ministério 
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da Defesa. E assim, juntos, acrianos e acrianas, esta-
mos enfrentando esse momento de extrema dificuldade.

São números alarmantes. A decretação de cala-
midade em Rio Branco, na área atingida, foi feita pelo 
Sr. Prefeito Raimundo Angelim no domingo passado. 
Hoje de manhã cedo, a pedido do prefeito e da Pre-
feita Leila, de Brasiléia, entreguei cópia dos decretos, 
que peço possam constar nos Anais do Senado como 
parte dessa história de dificuldade que o povo acriano 
enfrenta. Fui entregar pessoalmente na Defesa Civil 
nacional, pela relação que estabeleci como Presidente 
da comissão temporária no Senado federal, que visava 
e visa reestruturar o serviço nacional de defesa civil.

Os números são alarmantes porque o rio Acre 
transborda com 14 metros, e nós chegamos a ter 3,6 
metros acima da cota de transbordamento.

O número de casas atingidas chega a 24.766 
imóveis. Um terço da cidade de Rio Branco foi atingi-
da e está debaixo d’água. São 102 mil pessoas só na 
cidade de Rio Branco, 38 bairros, catorze comunida-
des rurais. O drama é na cidade e também no interior.

Quero dizer que, graças ao empenho do Gover-
nador Tião Viana, do Prefeito Raimundo Angelim, dos 
demais prefeitos, especialmente a Prefeita Leila, de 
Brasiléia, o caos não se estabeleceu no Acre, mas a 
decretação de calamidade pública com responsabilida-
de retrata bem o drama que o povo acriano, na parte 
do vale do Acre, vive hoje.

É com honra e satisfação que ouço o aparte do 
Senador Eduardo Braga, que também, como conhece-
dor, ainda há pouco se referia à cheia do rio Acre, que 
está atingindo a cidade de Boca do Acre, no Amazonas, 
na foz do Acre com o Purus, e, certamente, deverá ser 
a maior cheia de Boca do Acre da história. A Prefeita 
e a força de defesa civil nacional já estão socorrendo 
Boca do Acre, com a ajuda do Governador Tião Viana.

É com honra que ouço o aparte de V. Exª, Sena-
dor Eduardo Braga. 

O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Se-
nador Jorge Viana, eu peço o aparte de V. Exª para 
me solidarizar com o povo acriano diante desse mo-
mento de dor, de sofrimento, de angústia, diante de 
uma cheia inusitada no Estado do Acre. Sábado último 
passado, eu tive oportunidade de, conversando com o 
povo do interior do Amazonas, mais precisamente do 
Purus, ouvir o depoimento de uma senhora, que dizia 
o seguinte: contra a força da natureza, nada podemos 
fazer; mas, para amenizar a dor e o sofrimento do 
nosso povo os governos podem fazer muito. E é exa-
tamente isso que V. Exª está dizendo neste momento 
da tribuna, que contra a força da natureza nada pode-
mos fazer, mas, para amenizar o sofrimento do povo 
do Acre, do povo do Amazonas, no povo do Pará, do 

povo do Maranhão, que vão sofrer com essa enchente, 
é claro que o Governo Federal, os governos estaduais 
e os governos municipais podem muito fazer. Quando 
governador, enfrentei a maior seca do Estado do Ama-
zonas e uma das maiores enchentes do Amazonas, 
em 2009. Implantamos, àquela altura, um cartão cha-
mado SOS Enchente e, com esse cartão, atendemos 
30 mil famílias que ficaram desabrigadas. O governo 
do Amazonas distribuiu hoje, com recursos próprios do 
Estado, já para 11 mil famílias desabrigadas no Vale 
do Purus e no Vale do Juruá, o cartão solidariedade do 
governo do Estado do Amazonas. Nós estamos agora 
solidarizados com o Acre e aguardando as ações do 
Governo Federal para potencializar o socorro ao povo 
do Amazonas. Nossas solidariedades ao povo acriano 
e os nossos parabéns à ação do governo do Estado, à 
ação do Governo Federal e dos governos municipais 
em socorro ao povo do Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Eduardo Braga.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – V. Exª 
me permite um aparte?

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vou ou-
vir com muita honra o aparte do Presidente da nossa 
Casa, o Senador Sarney. Eu ainda há pouco conversa-
va com ele. O Acre viveu duas outras grandes cheias, 
uma em 88 e outra em 97. Elas foram um pouco me-
nores do que esta, atingiram menos gente. Naquela 
época, o Acre era isolado, em 88, não havia estrada 
para lugar nenhum, e o Presidente Sarney presidia o 
Brasil. Aconteceu um desastre natural com a cheia no 
Acre e em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Presiden-
te Sarney, naquela época, deu um exemplo de amor 
pelo Brasil e de respeito pelo povo acrano: mudou 
as regras do jogo, alterou a liberação de recursos do 
FGTS, e fez um processo exemplar de reconstrução 
do desastre natural.

V. Exª, que, como Presidente, nos socorreu na-
quele período, sabe a importância que teve a reunião 
da bancada federal do Acre com os 11 Parlamentares, 
3 Senadores – Senador Petecão, Senador Aníbal e eu 
– e os oito Deputados Federais que estamos juntos 
para buscar no Governo Federal o apoio que recebe-
mos de V. Exª quando V. Exª presidia o Brasil. 

É com satisfação que ouço o aparte do Presi-
dente Sarney, que é Senador também na Amazônia.

O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Eu vim 
ao plenário, Senador Jorge Viana, para me congra-
tular com a intervenção que V. Exª faz em defesa do 
povo do Estado do Acre. E ao mesmo tempo para me 
solidarizar com toda a população daquela terra, com 
o governador, com todas as autoridades, com todos 
aqueles que estão sofrendo, porque realmente é uma 
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tragédia. Sem dúvida alguma, é a maior enchente que 
tem o Acre em todos os tempos. Eu me recordo que 
era Presidente da República quando houve uma en-
chente também no Acre e era Governador o Flaviano 
Melo. Nós também tivemos oportunidade de mandar 
socorrer o povo daquela terra com a construção de 
muitas casas, dar a infraestrutura para ser restaurada 
e, ao mesmo tempo, abrindo crédito especial de modo 
a socorrer a população daquela unidade da Federação. 
Acredito que a Presidente Dilma, com o mesmo espírito 
de solidariedade, vai sem dúvida alguma atender às 
solicitações da bancada e do povo da sua terra. Por-
tanto, minha solidariedade e minhas congratulações 
com as palavras de V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, Presidente desta Casa e co-
lega Senador José Sarney. Ainda hoje, na reunião da 
bancada, nós falávamos e lembrávamos a maneira 
como o governo federal, na época em que V. Exª era 
Presidente, nos socorreu. Somos moradores do vale 
da Amazônia; todo ano temos uma cheia. Mas uma 
enchente como essa, uma alagação como essa, de 
fato, é um grande desastre natural, tendo em vista as 
ocupações desordenadas que ocorreram ao longo de 
décadas em vários Municípios. Passaram por situações 
de emergência os Municípios de Assis Brasil, Basiléia, 
Manoel Urbano, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, 
Sena Madureira e Xapuri. O Acre tem 22 Municípios 
e nós tivemos oito deles em situação grave.

A situação de Rio Branco e Brasiléia é extrema-
mente grave, é de calamidade pública. Daí eu fazer um 
apelo da tribuna do Senado para que o mais rápido 
possível – se possível hoje ou o mais tardar amanhã 
–, o Sr. Humberto de Azevedo Viana Filho, que me 
recebeu hoje de manhã, a quem tive a satisfação de 
entregar cópia dos dois decretos, um da Prefeita Leila 
Galvão e outro do Prefeito de Rio Branco, Raimundo 
Angelim, que decretam estado de calamidade pública 
em Rio Branco e Brasiléia e pedem o reconhecimento 
dessa decretação por parte do Governo Federal.

Os decretos estão em minha mão. Vou pedir que 
constem, Sr. Presidente, nos Anais do Senado.

Eu queria também dizer que o que passaram e 
estão passando os ribeirinhos de todo o vale do Acre 
e do Purus é uma situação de dar pena, de dar dó.

Como dissemos hoje na reunião da Bancada, 
é um sofrimento, é uma destruição que vai merecer 
muito trabalho por parte dos prefeitos e do governo 
do Estado – o Governador Tião Viana sabe disso – e 
também por parte do Governo Federal.

É muito importante essa união de toda a Banca-
da federal para fazermos aquilo que nós, Senadores 

e Deputados federais, podermos fazer para diminuir o 
sofrimento dos nossos irmãos acrianos. 

É com satisfação que ouço o aparte do Sena-
dor Sérgio Petecão, que também compõe a Bancada 
acriana no Senado.

O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Agradeço o 
aparte cedido pelo Senador Jorge Viana. Hoje nós tive-
mos uma reunião da nossa Bancada em que estavam 
presentes os oito Deputados federais e os três Senado-
res; cem por cento da nossa Bancada estava presente. 
Isso demonstra o espírito de união, o espírito acriano. 
Quando nosso povo está sofrendo, a Bancada se une. 
O Senador Jorge Viana saiu com a missão de se dirigir 
ao Palácio para, dentro das suas possibilidades, marcar 
uma audiência com a Ministra Ideli Salvatti. Recebemos 
a informação de que a Presidente Dilma não está em 
Brasília, mas a situação por que o povo do Estado do 
Acre está passando neste momento e por que vem pas-
sando ao longo desses dias os Municípios que decre-
taram calamidade, Rio Branco e Brasiléia. Brasiléia foi 
completamente devastada. O rio passou por dentro da 
cidade. Eu queria aqui, Senador Jorge Viana, colocar-
-me à disposição para que se até às 21 ou 22 horas o 
senhor não tiver conseguido a audiência – sei do seu 
esforço, da luta que o senhor está tendo –, nós possa-
mos mobilizar a Bancada e nos dirigirmos à Presidên-
cia da República para ficar lá, de uma forma ordeira, 
da melhor forma possível. Que possamos estar lá, os 
oito Deputados Federais e os três Senadores, ficando 
lá até quando for necessário para que a Ministra Ideli 
Salvatti possa nos atender e nós possamos expressar 
o nosso sentimento em nome daquela população que 
tanto espera que os problemas sejam resolvidos. Eu não 
tenho condições de voltar para Rio Branco esta sema-
na sem ter uma reunião, seja com a nossa Presidente, 
que não está presente, seja com os Ministros, para que 
nós possamos colocar a situação. Uma coisa é ouvir as 
notícias, outra coisa é nós podermos dar o depoimento 
daquelas mães de família, daqueles pais de família que 
estão lá no nosso Estado. Então, mais uma vez, quero 
parabenizá-lo pelo seu discurso. Daqui a pouco vou usar 
a tribuna, mas quero me colocar à disposição. Se for 
preciso, vamos ficar lá até meia-noite, uma, duas horas 
da manhã para que hoje possamos ser recebidos pela 
Ministra. Obrigado, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Sérgio Petecão. É com satisfação que 
ouvi o aparte de V. Exª. A determinação é da Bancada. 

Daqui a pouco, o mais tardar amanhã cedo, va-
mos estar com a Ministra Ideli, porque agora é hora de 
todos nós estarmos unidos, porque vamos ter, agora, 
que seguir socorrendo a população, mas daqui a pouco 
vamos ter que trabalhar na reconstrução de parte dos 
nossos Municípios que foram destruídos. 

Devo dizer, inclusive, para os amigos da imprensa: 
a imprensa nacional não tem conseguido reproduzir o 
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que de fato aconteceu no Acre. O Jornal Nacional no 
ar está em Rio Branco hoje e vai a Brasiléia. Talvez a 
partir dessa presença de jornalistas do próprio Jornal 
Nacional é que o Brasil terá a dimensão do desastre 
natural que o Acre está enfrentando. É a maior tragé-
dia natural que tivemos até aqui. 

O milagre foi não termos perdido vidas de forma 
diretamente ligada à enchente. Tivemos um óbito, que 
foi uma infeliz fatalidade, de um jovem, um voluntário 
que estava trabalhando e que, por conta de uma ligação 
clandestina de energia, veio a falecer. Fui ao enterro e 
foi algo que comoveu a todos nós, porque era um garo-
to de 19 anos que estava socorrendo os outros e foi a 
óbito. Se não fosse o grau de envolvimento pessoal do 
Governador Tião Viana, que, durante anos, ficou aqui, 
no Senado, e que hoje conduz o Acre, se não fossem 
a experiência e a dedicação do Prefeito Angelim e o 
amor da Prefeita Leila, certamente, centenas de vidas 
teriam sido perdidas em nosso Estado. 

Por coincidência, V. Exª, meu colega Casildo Mal-
daner, que preside esta sessão, ajudou a fazer um tra-
balho na Comissão Temporária da Defesa Civil no Se-
nado. Estão aqui, na minha mão, as dez propostas que 
estamos apresentando, projetos que estão na Comissão 
de Constituição e Justiça, para que o Brasil possa evitar 
desastres no que puder, desastres de perdas materiais 
e perdas de vidas humanas. O Brasil é um país tropical, 
mas podemos planejar melhor. Estão aqui dez itens: re-
estruturar o sistema de defesa civil, operacionalizar a 
coordenadoria de defesa civil em todos os Municípios, 
recriar um fundo de calamidade pública – são pontos 
fundamentais –, impedir contingenciamento de verbas 
alocadas para a defesa civil, como, ainda este ano, está 
ocorrendo, criminalizar a conduta de agente público ou 
privado que permita ou estimule a ocupação de áreas 
de risco... São dez itens que nós – V. Exª foi relator – 
estamos oferecendo ao Brasil. 

Ouço, com muita satisfação – e peço um pouco 
mais de tempo a V. Exª, Sr. Presidente –, o Líder do Go-
verno, colega também da Amazônia, Senador Romero 
Jucá, que pediu para apartear o meu pronunciamento.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Meu 
caro Senador Jorge Viana, eu pedi a palavra para 
também registrar a solidariedade minha, da Liderança 
do Governo e do povo de Roraima ao povo acriano. 
No ano passado, tivemos a infeliz condição de viver 
também a maior enchente da história de Roraima. Ti-
vemos a cidade de Caracaraí completamente tomada 
por água, assim como uma parte da cidade de Boa 
Vista. O rio Branco subiu a níveis a que nunca tinha 
subido antes na sua história. Vivemos momentos dra-
máticos. É bem verdade que a Presidenta Dilma agiu 
rapidamente. O Governo Federal deu todo o suporte. 
E o povo de Roraima, com fé, com esperança e com 

garra, conseguiu vencer aquele momento tão difícil. Te-
nho certeza de que povo do Acre vai vencer também. 
O Governador Tião Viana, toda a estrutura de gover-
no, V. Exª, os Senadores do Acre, o Senador Petecão, 
o Senador Anibal Diniz, enfim, todos os Senadores e 
toda a bancada federal do Acre estão engajados. E 
nós estamos torcendo para que o Acre possa sair ra-
pidamente desse momento. Temos notícia de que as 
águas já começam a baixar, a situação vai se norma-
lizar, mas é importante depois haver a reconstrução e 
uma ação complementar para voltar ao normal a vida 
das pessoas. Então, quero me associar às palavras 
de V. Exª e abraçar os nossos irmãos acrianos pela 
dificuldade que estão passando.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Líder Romero Jucá.

Queria só dizer aos colegas Senadores e a todos 
que me assistem e me ouvem pela Rádio e pela TV 
Senado que, numa das visitas a Brasileia, terra do meu 
pai, onde também vivi durante muito tempo, andando 
nas ruas, o desespero estava no olhar das pessoas, 
por terem perdido tudo, por não ter dado tempo de re-
tirar nada; a vida desmontada, destruída. E uma delas 
disse: Senador, fale com o Governador. Nós precisa-
mos de psicólogos aqui. Para se ver, Senador Inácio 
Arruda, a gravidade da situação.

Não tenho dúvida de que teremos que promover a 
reconstrução de boa parte de Brasileia e de Rio Bran-
co. E o legado nessa reconstrução será responsável, 
transparente, como tem feito o Governador Tião Viana 
com as doações. Então, faço um apelo às pessoas: 
sigam doando, colaborando com o Estado do Acre, 
com a sua população especificamente. É de absoluta 
transparência a aplicação de todos os donativos.

É com satisfação que ouço o Senador Inácio 
Arruda, também colega da Comissão de Defesa Civil.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Sena-
dor Jorge Viana, a nossa solidariedade. Essa situação do 
Acre mexe com o Estado do Ceará inteiro, completamen-
te. A nossa relação é muito forte com o Estado do Acre. 
Todos nós estamos muito comovidos. Vivenciamos, em 
algumas oportunidades, situações dessa ordem, porque, 
na nossa região, primeiro sofremos com a seca, que se 
espalha pelo Brasil inteiro. E seca no Ceará dura, às ve-
zes, três anos. Pouca gente conhece ou sabe por que a 
diáspora cearense é tão grande. Aprendemos a conviver 
com esse dilema. Mas, quando chove, são pancadas de 
chuva imensas que levaram muitas regiões a sacrifícios 
enormes. Eu me lembro das cheias do Rio Jaguaribe 
que levavam quase que cidades inteiras adiante. E nes-
sa hora queremos, então, prestar a nossa solidariedade, 
conscientes, porque V. Exª fez esse trabalho aqui, no ano 
passado, na área da Defesa Civil, sintonizado com essas 
preocupações recorrentes, agora no Acre, mas, antes, 
no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, Estado do Presi-
dente que dirige os trabalhos neste momento, Senador 
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Maldaner, que conhece muito bem a crise que aconteceu 
em seu Estado. Há pouco falou o Senador Eduardo Bra-
ga, que também conhece a recorrência do problema das 
grandes enchentes na região do Amazonas, onde está 
o Estado do Amazonas. Há poucos anos, tivemos duas 
grandes enchentes no Maranhão que causaram tragédias 
enormes, perdas humanas e materiais, com necessidade 
de reconstrução de cidades inteiras. Eu quero propor que 
o Senado – talvez mais –, o Congresso Nacional inteiro 
façamos doações para o Acre. A Força Aérea dispõe de 
uma equipe de aviação que pode levar mantimentos, 
materiais, roupas, lençóis e, principalmente, alimentos. 
Se for necessário, V. Exª, o Senador Anibal, o Senador 
Petecão poderão listar e nos dizer quais as necessidades 
e o que devemos recolher, que material devemos mandar. 
Acho que deveríamos ter aqui no Senado, no Congresso 
Nacional, uma central de recolhimento de mantimentos 
e materiais para que possamos ajudar os nossos irmãos 
acrianos. Nós, do Ceará, queremos dizer a V. Exª que es-
tamos muito sensíveis. Ontem, pela manhã, estive com a 
Presidente Dilma, com o Governador do Estado do Ceará, 
estávamos ao lado do Senador Eunício Oliveira, os dois 
preocupados. A preocupação da Presidente Dilma era 
basicamente igual à preocupação do Governador, porque 
todos nós nos sentimos acrianos naquela hora. Então, o 
senhor receba o nosso apoio, o apoio dos cearenses, do 
nosso Estado, tenho certeza de que em nome de toda 
a nossa bancada do Estado do Ceará aqui no Senado 
Federal, o apoio, o calor do povo cearense e nos diga o 
que precisamos fazer, porque queremos ajudar em sin-
tonia com V. Exª. Muito obrigado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador Inácio Arruda.

Sr. Presidente, peço a compreensão de V. Exª, mas 
queria apenas lembrar aqui que são duas contas oficiais 
que quero que constem: agência 0071-X, do Banco do 
Brasil, em Rio Branco, conta nº100.000-4; e, na Caixa 
Econômica do Acre, agência 3320, a conta nº 71-7. 

Peço aqui da tribuna – sei que falo em nome de 
todos os Senadores e Deputados do Acre – que sejam 
imediatamente liberados também os recursos solicitados 
pelo Governador e pelo Prefeito de Rio Branco: R$9 mi-
lhões da Prefeitura e R$12 milhões do Governo do Esta-
do para as ações de emergência. E, obviamente, que os 
recursos necessários à reconstrução virão mais adiante.

Então, eu queria dizer, por fim, Sr. Presidente, que 
tramita aqui, nos próximos dias vamos votar a Medida 
Provisória nº 6.766, a Medida Provisória nº 547, que 
reestrutura três leis ligadas à Defesa Civil. Nós vamos 
ter oportunidade de dar passos importantes com algu-
mas emendas, aproximando o propósito nessa medida 
provisória do projeto nosso, elaborado por V. Exª, com 
nossa ajuda, que se encontra na Comissão de Cons-
tituição e Justiça do Senado.

Então, Sr. Presidente, para mim, não é um dia co-
mum vir aqui. É um dia em que eu comunico ao Brasil, 

faço um apelo aos colegas Senadores, ao Governo Fe-
deral, à imprensa: voltem os olhos para o povo acriano. 
O povo acriano está enfrentando extrema dificuldade, 
mas, com a solidariedade de todos, nós vamos supe-
rar esse momento de extrema dificuldade.

Não é fácil para mim. Meu pai tem 84 anos, nas-
ceu em Brasileia. Chego à frente da casa onde meu 
pai nasceu; a água o máximo que alcançou foi o as-
soalho. E chego lá tem um metro e meio de água na 
casa onde meu pai foi criado. Isso demonstra o que 
ocorreu nesses últimos 84 anos. Nada parecido com 
o que a gente está vivendo hoje. 

Então, do fundo do coração, obrigado a todo o 
Brasil pela solidariedade. Parabéns ao Governador 
Tião Viana, ao Prefeito Raimundo Angelim e à Presi-
dente Dilma pelo apoio dado, mas o trabalho duro e 
difícil ainda está por vir, que é o de reconstruir a vida 
de nossos irmãos acrianos.

Para encerrar, eu passo ao querido colega Sena-
dor, que, por ser nordestino, vai se solidarizar conosco.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – O Se-
nador Eunício perguntou-me há pouco como eu me 
manifestaria neste momento.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obri-
gado, Vital.

O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Para 
nós, a quem falta água lá no Nordeste, para mim, para 
o cearense, quando sobra em abundância, como no 
Acre, o que eu farei agora é prestar solidariedade ao 
povo acriano por meio de V. Exª, por meio dos nossos 
Senadores que representam o Acre, porque é duro ver e 
ouvir o que passa o povo acriano neste momento, fruto 
das cheias que aconteceram e vêm dando problemas 
intermináveis, sanitários, físicos, ao povo do Acre. Quero 
me manifestar. Estava agora, há pouco, e, ao mesmo 
tempo, peço a V. Exª que justifique a minha ausência na 
única votação, porque estávamos ouvindo, na Comis-
são de Constituição e Justiça, a Ministra Eliana Calmon. 
Foi por acordo, mas queria me colocar nesse acordo. 
Por isso, quero prestar solidariedade ao povo acriano.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente, peço desculpas por ter-me 
estendido. 

Agradeço, porque a destruição foi grande, na ci-
dade e junto aos produtores e seringueiros que vivem 
na margem do rio Acre, no rio Purus, especialmente 
os nossos irmãos índios também, que sofreram tanto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. SENADOR JORGE VIANA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o 
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo 
Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Jorge Viana, sei que a Mesa 
foi bem representada, uma vez que o Presidente José 
Sarney, pessoalmente, foi ao plenário para se mani-
festar em solidariedade ao Acre.

Agora, não posso deixar, como catarinense, neste 
momento, e ainda na última semana em que o nosso 
Governador lançava um plano de recuperação das en-
chentes no Vale do Itajaí, na região de Blumenau, Ita-
jaí, o Alto Vale, Senador Jorge Viana, de dizer que nós 
comentávamos, na última quinta-feira e sexta-feira, do 
que vinha ocorrendo no Acre, na terra do então colega 
Tião Viana, e agora com V. Exª, que presidiu inclusive a 
Comissão de Defesa Civil, uma comissão temporária, 
para nós buscarmos maneiras de darmos uma nova 
medida para a defesa civil no Brasil, principalmente 
no campo da prevenção. Então a nossa solidariedade 
aos irmãos do Acre, muita gente do Sul assim como 
também, pois este é o momento de somarmos esfor-
ços, Senador Jorge Viana.

É esse o manifesto que queremos deixar, neste 
momento, em relação a V. Exª e em relação ao Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Na sequência, na ordem de inscrição, 
passo a palavra ao eminente Senador Anibal Diniz. V. 
Exª tem o tempo regimental.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, pela ordem.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Só gostaria de saber 
a ordem dos oradores.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está inscrito em seguida o Senador 
Sérgio Petecão, como Líder do PSD.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da 
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, equipe da co-
municação que nos acompanha aqui, equipe de Taqui-
grafia, volto à tribuna hoje para me somar ao Senador 
Jorge Viana, coisa que também fará daqui a pouco o 
Senador Sérgio Petecão. E, por uma feliz coincidên-
cia, acabamos os três inscritos, os três Senadores do 
Acre, para tratar exatamente do mesmo assunto que é 

a alagação do rio Acre, mais fortemente, embora tenha 
também atingido o rio Purus, pegando os Municípios 
de Santa Rosa e Manoel Urbano; o Município de Sena 
Madureira também foi afetado pelo rio Iaco; e no Vale 
do Acre, a gente teve o maior número de Municípios 
e a maior população atingida. Porque o Vale do Acre 
é formado pelos Municípios de Assis Brasil, Brasileia, 
Epitaciolândia, Xapuri e, mais abaixo, rio Branco, que 
é a capital dos acreanos, uma cidade que hoje conta 
com praticamente 350 mil habitantes e que concentra 
também o maior número de problemas.

Então essa alagação do rio Acre é, sem dúvida, 
a que causou mais transtornos, a que afetou o maior 
número de pessoas, e que também atingiu o nível mais 
alto, o maior volume de água, porque atingiu 17,64m; 
em 1997, quando havia atingido o nível de 17,70m, a 
população de Rio Branco era de 240 mil habitantes. 
Vejam que agora nós temos aproximadamente 350 mil 
habitantes, e tivemos praticamente a mesma extensão 
territorial atingida pelas águas.

De tal maneira que este assunto é de extrema 
gravidade. E a gente fica feliz pela solidariedade ma-
nifestada aqui de Senadores dos mais diferentes par-
tidos, das mais diferentes regiões, a começar pelo 
Presidente da Casa, Senador José Sarney; Senador 
Vital do Rêgo, que é um representante do Nordeste; o 
Senador Eduardo Braga, do Amazonas; Senador Eu-
nício Oliveira, e vários outros Senadores se manifes-
taram, assim como também o Senador Sérgio Petecão 
que aparteou o Senador Jorge Viana, justamente para 
manifestar a gravidade dessa situação e, ao mesmo 
tempo, externar a sua solidariedade ao povo acreano.

Temos nesse um dos momentos mais preocu-
pantes pois há um alerta especial de cada um dos 
prefeitos. Porque as pessoas, quando ouvem falar de 
alagação, pensam que o problema acaba quando as 
águas começam a vazar, mas na realidade não aca-
ba. A mobilização precisa continuar. E nesse sentido 
é feito um apelo especial do Prefeito Raimundo An-
gelim, o Prefeito da Capital, Rio Branco, no sentido 
de que a estrutura seja mantida, a mobilização seja 
mantida, porque o período da vazante é exatamente 
aquele período em que ocorre a multiplicação das do-
enças, quando tem que haver todo um trabalho para a 
reposição das famílias nas suas residências; é quando 
também acontece a necessidade de uma mobilização 
maior para a desinfecção das áreas, das residências, 
das ruas. E nem sempre essa mobilização continua.

Às vezes, quem está acompanhando ou quem 
está mobilizado, como as instituições, as organizações 
pensa que no momento em que as águas começam 
a baixar os problemas também diminuem e acabam 
se desmobilizando.
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Então é nesse sentido que o Prefeito Raimundo 
Angelim faz um apelo especial a todas as instituições 
que estão mobilizadas, principalmente o Exército brasi-
leiro, que está lá com mais de 800 homens; também a 
todos os órgãos do Governo do Estado, das prefeituras 
atingidas, para que permaneçam mobilizados, porque 
o período da vazante é um período de extrema peri-
culosidade e exige atenção especial de todos os que 
estão sendo solidários com esse momento.

Veja que o número de pessoas atingidas pelas 
enchentes no Acre, hoje, já chega a 133.387 pessoas 
e estão distribuídas assim: na cidade de Rio Branco, 
101.320 pessoas; na cidade de Manuel Urbano, 255 
pessoas; Sena Madureira, 6.807 pessoas; Santa Rosa 
do Purus, 924 pessoas; Assis Brasil, 720 pessoas; Bra-
sileia, 19.600 pessoas; Xapuri, 1.280 pessoas; Porto 
Acre, 1.008 pessoas; e Epitaciolândia, 1500 pessoas, 
num total de 133.387 pessoas atingidas pelas enchen-
tes, em oito Municípios do Acre, neste ano de 2012.

Dois desses Municípios já tiveram o decreto de 
estado de calamidade reconhecido pelo Governo do 
Estado. Hoje, pela manhã, o Senador Jorge Viana en-
tregou esses decretos à Comissão Nacional de Defesa 
Civil e ao Ministério de Integração, mas precisamos que 
esse estado de calamidade seja decretado o quanto 
antes pela Defesa Civil nacional, exatamente para fa-
cilitar as ações dos gestores públicos, para que tomem 
providências em apoio às famílias atingidas.

Para finalizar, Sr. Presidente, eu gostaria de fa-
lar também da minha satisfação de ter participado, há 
pouco, de uma reunião da Bancada Federal do Acre, 
onde conseguimos reunir os oito Deputados Federais e 
os três Senadores, todos falando a mesma linguagem, 
todos com o mesmo nível de preocupação no sentido 
de buscar os caminhos para ajudar o Governo do Es-
tado e as oito prefeituras atingidas, a população des-
sas oito cidades, para melhor podermos agir e ajudar 
essas cidades afetadas pela alagação.

Fiquei bastante feliz porque, nesse momento, não 
há diferença de cor partidária; não tem oposição, não 
tem situação. Na realidade, temos a Bancada Federal 
do Acre unida, preocupada em buscar uma ajuda do 
Governo Federal para esse momento emergencial.

O Senador Jorge Viana, inclusive, que está hoje 
como Líder do Partido dos Trabalhadores – uma vez 
que o nosso Líder Walter Pinheiro encontra-se em via-
gem –, está tentando uma audiência com a Ministra 
Ideli para ainda hoje ou no mais tardar amanhã cedo, a 
gente ter uma conversa com S. Exª, pois o momento é 
de extrema gravidade e a gente quer apresentar essa 
situação para a Ministra, porque somente as pesso-
as que estavam lá e acompanharam essa realidade 
é que têm a dimensão real do que está acontecendo.

Agradecemos muito a sensibilidade do Ministro 
da Integração Nacional Fernando Bezerra e também 
do Ministro das Cidades Aguinaldo Ribeiro, que estive-
ram em Rio Branco e sentiram – puderam sobrevoar, 
visitar áreas alagadas – o quanto a questão é grave.

Também a Comissão Nacional de Defesa Civil 
com a sua equipe técnica – o Dr. Braun representan-
do o Ministério de Defesa – estiveram presentes em 
todos os momentos, orientando as prefeituras, dando 
os indicativos adequados, para que as providências 
sejam tomadas.

Queremos agradecer a atenção daqueles que têm 
sido solidários e têm estado conosco nesse momento. 
Mas queremos alertar, principalmente, a Presidenta 
Dilma e os Ministros de Estado, que vão estar direta-
mente sendo chamados a dar uma atenção especial, 
porque vivemos uma situação especial e temos que ser 
tratados com toda a seriedade que a situação exige.

É uma situação de calamidade pública no Municí-
pio de Brasileia, que ficou completamente destruído. É 
uma situação de calamidade pública em praticamente 
40 bairros de Rio Branco, que também ficou comple-
tamente coberto pelas águas. E temos situação de 
emergência em praticamente outros seis Municípios.

Precisamos, diante de uma situação dessa, de 
uma destruição jamais vista em alagações no Acre, 
de um tratamento especial da Presidenta Dilma e dos 
Ministros de Estado, no sentido de que sejam liberados 
os recursos. Primeiro, para atender emergencialmente 
as famílias, com alimentação, água, utensílios básicos 
essenciais para a sobrevivência. Mas, em seguida, pre-
cisaremos ter um plano emergencial de reconstrução 
da cidade de Brasileia e de reposição dos prejuízos 
causados por essa enchente, para que a vida do povo 
acreano volte a sua normalidade.

Eu gostaria de reafirmar, também, que aquelas 
contas para as doações, que foram mencionadas aqui 
pelo Senador Jorge Viana, como a conta nº 100000-4, 
Agência 0071-X, Banco do Brasil, é uma conta admi-
nistrada pela Arquidiocese de Rio Branco. Nem o Go-
verno do Estado nem a prefeitura têm acesso a esse 
dinheiro, porque justamente queremos que a própria 
Igreja Católica, a Arquidiocese de Rio Branco, admi-
nistre essa conta. O mesmo acontece com a conta da 
Caixa Econômica Federal. Essa conta aberta na Caixa 
Econômica Federal é gerenciada por um conselho de 
igrejas evangélicas, justamente para que possamos 
somar os esforços de todos os donativos chegarem 
exatamente àqueles mais necessitados, que são os 
moradores, as pessoas que estão sofrendo com essa 
alagação.

No mais, queremos agradecer a solidariedade de 
todos. Sabemos que já tem uma informação importante 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004225

no Brasil acontecendo, porque, na última sexta-feira, 
houve uma reportagem no Jornal Nacional sobre a situ-
ação de Brasileia, feita pelo repórter Jeferson Dourado. 
Uma reportagem honesta, mostrando a destruição da 
cidade de Brasileia. Hoje nós estamos com o JN no Ar, 
no Acre. Acreditamos que, com essa outra matéria que 
deve sair no Jornal Nacional, tenhamos mais ainda a 
solidariedade do povo brasileiro para esse momento 
difícil vivido pela população do Acre.

Era o que eu tinha a dizer para esse momento, 
Sr. Presidente.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Paulo Davim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV 
– RN) – Senador Anibal Diniz, em meu nome e em 
nome do meu partido, gostaria que V. Exª, o Senador 
Jorge Viana e o Senador Petecão levassem ao povo 
do Acre a nossa mais sincera solidariedade. Temos 
absoluta certeza de que não faltará a solidariedade 
do povo brasileiro para com os nossos irmãos acria-
nos. E quero parabenizá-lo pelo pronunciamento que 
acaba de concluir.

Inscrito como Líder, eu convido o Senador Sérgio 
Petecão, que disporá do tempo regulamentar.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srª 
e Srs. Senadores, ouvimos atentamente o pronuncia-
mento do Senador Jorge Viana e do Senador Anibal, 
que falaram da situação por que hoje o nosso Estado 
está passando.

Em Rio Branco, o Prefeito Angelim já decretou 
estado de calamidade; em Brasiléia, a Prefeita Leila 
também decretou estado de calamidade; e os demais 
Municípios ainda estão em estado de emergência.

Eu vou procurar aqui, dentro do meu tempo, re-
tratar também um pouco da situação, da realidade por 
que hoje o povo acriano está passando.

Tive a oportunidade de acompanhar de perto, 
até porque eu nasci em Rio Branco, nasci na Seis de 
Agosto, e convivi com algumas alagações. No Segundo 
Distrito é onde está a maior parte de meus familiares e 
também de meus amigos. Eu tenho uma relação mui-
to próxima com o Segundo Distrito: nasci na Seis de 
Agosto, criei-me no Triângulo Novo, e, sinceramente, 
tenho 50 anos e nunca tinha me deparado com uma 
situação, Senador Armando Monteiro, de tanta triste-
za, de tanto sofrimento.

Houve a morte de um jovem voluntário que esta-
va ajudando as pessoas. Naquele momento, eu estava 

lá na Seis de Agosto, no bairro Santa Terezinha, que 
muitos conhecem como Bostal. Eu estava ali, naquele 
momento. Ele foi para um lado. Eu estava ajudando, 
levando água potável, e ele estava ajudando com os 
sacolões. Houve uma fatalidade: ele morreu por conta 
de um choque. Foi uma cena muito triste. Eu, sincera-
mente, fiquei com medo, porque nem eu tinha a dimen-
são do perigo que estava correndo. O que aconteceu 
com aquele jovem poderia ter acontecido comigo e 
com as pessoas que estavam comigo no barco, pois 
o barco em que eu estava era um barco de alumínio. 
Estou dizendo isso para vocês terem a dimensão da 
situação por que hoje estão passando a nossa capital, 
Rio Branco, e os demais Municípios.

A enchente verificada no rio do meu Estado, o 
Estado do Acre, resultou num enorme sofrimento da 
população atingida, além de um imenso prejuízo eco-
nômico. Só para se ter uma ideia, o Acre possui cerca 
de 732.739 pessoas, segundo o IBGE. A estimativa da 
Defesa Civil é de que 133 mil pessoas foram vítimas 
da cheia – 133 mil, Senador Armando Monteiro! Só em 
Rio Branco, a estimativa é de mais de 100 mil – foram 
101 mil as vítimas. Esses são os dados divulgados 
pela Prefeitura e pelo Governo do Estado.

A Prefeitura de Rio Branco decretou calamidade 
e também o Município de Brasiléia. E os Municípios 
de Assis Brasil, Epitaciolândia, Porto do Acre, Santa 
Rosa do Purus, Sena Madureira decretaram estado 
de emergência. Por sua vez, os Municípios de Mano-
el Urbano e Cruzeiro do Sul sofrem com a subida do 
nível dos rios nas áreas de maior risco.

Srs. Senadores, as águas do rio Acre chegaram 
a 17,64 m. Em 1997, nós tivemos uma alagação que 
foi de 17,66 m, só que a nossa população era muito 
menor. De 1997 para cá, a nossa população aumen-
tou muito nessas áreas de risco. Essa de 1997 foi uma 
marca histórica.

A Defesa Civil informou que o rio mostra sinais 
de vazante. No entanto, os meteorologistas prevêem 
que o recorde no volume de água vai ser quebrado em 
breve, por causa das chuvas. Segundo o Instituto Na-
cional de Meteorologia, choveu, do início de fevereiro 
até este final de semana, 77% acima do esperado. O 
agravante é que há mais chuva por vir. Esse fenômeno 
El Niño, que é o resfriamento das águas do oceano 
Pacífico, e o inverno amazônico, período de chuva de 
dezembro a maio...

Outro problema na nossa cheia, segundo o Ser-
viço Geológico do Brasil: as águas do rio Purus, na ci-
dade de Boca do Acre, Amazônia, continuam subindo; 
lá o nível do rio subiu para 20 m, alcançando a taxa 
de emergência. O rio Purus é o rio onde o rio Acre 
despeja, e ele está cheio. Com a subida do rio Purus, 
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as águas do rio Acre não podem baixar. Isso nos traz 
mais problema.

Em Rio Branco, são nada menos do que 15 mil 
alunos sem aula, 20 escolas atingidas, mais de 25 
mil imóveis inundados e 6.500 pessoas em abrigos 
feitos pelo Governo, mas a maioria das pessoas está 
em casas de parentes e de amigos. Graças a Deus, o 
povo acriano é um povo hospitaleiro, que acolhe es-
sas pessoas, porque, se não, o Governo não teria nem 
condições de abrigar essas pessoas todas.

A Capital tem mais de 336 mil habitantes e está 
em calamidade pública em 37 bairros e 28 comunida-
des da zona rural. Na zona rural, aliás, a Prefeitura es-
tima prejuízo na ordem de R$18 milhões na agricultura. 
Nós temos uma agricultura pequena; com um prejuízo 
desses, nós vamos passar por uma situação muito di-
fícil. As nossas perspectivas são as piores possíveis.

O pior é que, por não possuírem terras regula-
rizadas, e sem referência do calendário de produção 
formulado pela Embrapa, os agricultores familiares não 
têm acesso ao seguro agrícola. Isso é grave! As pes-
soas perderam tudo e sequer têm acesso aos seguros. 
Quando as águas baixarem, a produção será refeita.

Em todo o Estado, os prejuízos com a cheia do 
rio Acre, do rio Purus e do rio Iaco já ultrapassam os 
R$20 milhões.

No interior, a situação não é menos preocupante. 
Em Xapuri, cinco casas já desabaram e 30 foram iso-
ladas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o maior risco 
no momento é com o desbarrancamento dos rios, por-
que agora, quando seca, Senador Anibal, é aí que os 
barrancos começam a cair e é aí que vem o prejuízo, 
porque as casas começam a desmoronar, e isso leva 
a um prejuízo muito maior para os Municípios.

Mais de 1000 pessoas ficaram desabrigadas de-
vido à enchente, mas é em Brasiléia que a situação 
se revela mais dramática: nada menos que 80% da 
cidade, de uma forma ou de outra, foi atingida pela 
cheia do rio Acre, causando transtornos, prejuízos e 
uma enorme preocupação com o risco de doenças, 
que, com certeza, virão com a vazante do rio. Até os 
próprios abrigos foram atingidos pela força das águas. 
Em Brasiléia, foi uma situação que nunca havia acon-
tecido. Na Amazônia, temos uma situação que chama-
mos de “furo”: o rio mudou o curso! O rio Acre faz uma 
curva em Brasiléia. Desta vez, por conta da violência 
das águas e pelo grande volume de chuvas na região, 
o rio praticamente passou por dentro da cidade. E, 
quando o rio passa por dentro da cidade, meu amigo, 
quem estiver pela frente o rio leva! Eu recebi vários 
telefonemas da população, de amigos, de pessoas de 
Brasiléia. Nós cuidando de Rio Branco, e as pessoas 
de Brasiléia pedindo para que nós nos dirigíssemos a 

Brasiléia, por conta da situação. Eu, sinceramente, não 
tinha dimensão do que tinha acontecido em Brasiléia. 
Mas, quando cheguei lá, confesso que não aguentei 
o sofrimento das pessoas, as casas totalmente des-
truídas. Na casa de dona Emília, onde eu sempre fico, 
da família da minha esposa, as pessoas perderam 
tudo! Perderam tudo! Não é uma alagação normal! É 
uma alagação em que a violência das águas foi muito 
grande! O comércio, que é um comércio tradicional, 
um comércio que faz parte da história da cidade, pra-
ticamente sumiu!

Eu tenho conversado com as pessoas em Bra-
siléia e ouvido o depoimento, principalmente das pes-
soas do comércio. Eu conversei com um comerciante 
na sexta-feira, e ele desabou. Ele começou a chorar! 
Ele dizia: “Petecão, e agora? O que vamos fazer? O 
comércio aqui já vinha em uma situação difícil por 
conta da concorrência com o país vizinho, a Bolívia, 
e agora acabou tudo!” Ele vendia cimento e perdeu 
todo o seu estoque de cimento, porque a água entrou 
em seu depósito.

Então, é preciso que o Governo Federal... Nós 
não queremos nenhum tipo de privilégio! Nós não 
queremos nenhum tipo de privilégio! Nós queremos 
que o Governo Federal dê a exata atenção que nós, 
acrianos – e esse é o sentimento dos Senadores, da 
nossa bancada federal, dos nossos Deputados Fede-
rais –, entendemos que o Estado merece.

Nós já vimos outros Estados que passaram por 
catástrofes, eu não sei se iguais à nossa, mas pelo 
menos parecidas com a nossa, e que tiveram um tra-
tamento diferenciado.

Em Sena Madureira – eu estive lá, no domingo –, 
a situação também é muito difícil. Visitei alguns abrigos, 
visitei alguns bairros; as pessoas não tinham água para 
beber. Fomos lá, os amigos, montamos uma frente e 
fomos levar água para aquelas pessoas, porque acho 
que é o mínimo que nós podemos fazer.

Em Cruzeiro do Sul – já estamos recebendo 
essa informação –, em Feijó, as águas também estão 
subindo.

Hoje, na nossa reunião de bancada, estavam 
ali presentes os oito Deputados Federais, os três Se-
nadores, e, graças a Deus, o sentimento é de união. 
Lá no Estado, faço oposição ao Governo, mas, nesse 
momento, não existe oposição ao Governo. Eu con-
versava hoje... Passei a manhã no gabinete do Depu-
tado Flaviano Melo, junto com o Deputado Márcio Bit-
tar. O Deputado Flaviano Melo, que já foi governador, 
já se deparou com situações como essa, foi prefeito 
da capital, tem uma experiência acumulada, fez uma 
proposta, e a proposta, graças a Deus, foi aceita lá 
na nossa reunião, hoje, da bancada. É uma proposta 
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que... Nós não estamos querendo dinheiro do Governo 
Federal, não! Há os pleitos aqui do Prefeito Angelim, 
como foi dito aqui pelo Governador Jorge Viana. São 
pleitos justos: são 9 milhões que o Prefeito Angelim 
está pleiteando; e o Governo do Estado, 12 milhões. 
Mas o que nós estamos querendo é que o Governo 
libere as nossas emendas de bancada. Nós estamos 
disponibilizando as nossas emendas de bancada para 
que o Governo Federal possa atender aos Municípios 
que foram afetados, como Assis Brasil, Brasiléia, Rio 
Branco – que é nossa capital, que vai precisar, e muito, 
do apoio da nossa bancada, vai precisar e muito das 
nossas emendas –, o Município de Sena Madureira, 
Santa Rosa, Feijó, Tarauacá, que também teve uma 
alagação e foi prejudicado, o Município de Cruzeiro do 
Sul, que está prejudicado. É isso que nós queremos. 

Eu, sinceramente, tenho dito que o Acre é um 
Estado que está lá no norte, na Amazônia, é um Es-
tado que passa por dificuldades, mas o momento que 
estamos vivendo é de extrema necessidade. Eu, pes-
soalmente, procurei alguns amigos, entrei em contato, 
inclusive, com a nossa amiga aqui, minha companheira 
de partido, a Senadora Kátia Abreu, e pedi que nos 
ajudasse, através da entidade que ela dirige, que é a 
CNA. Ela ficou de analisar com carinho a nossa rei-
vindicação.

E aqui eu queria externar esse sentimento a to-
dos os Senadores que tenham relação com alguma 
entidade.

Fiz um telefonema também para o Prefeito de 
São Paulo, meu amigo pessoal, Prefeito Kassab, Pre-
sidente do meu partido, para que ele visse de que for-
ma os paulistanos poderiam nos ajudar. No Acre nós 
aceitamos tudo. É só entrar em contato com o Prefeito 
Angelim, entrar em contato com o Governador Tião 
Viana, entrar em contato com a Prefeita Leila, com o 
Prefeito Nilson Areal, e ver qual é a prioridade. 

Duas contas que acabaram de ser citadas aqui, 
tanto pelo Senador Jorge Viana, como pelo Senador 
Anibal, se não quiser... Pode ajudar através dessas 
contas. Eu conversava também com o Senador Edu-
ardo Braga, que já tem experiência, foi Governador do 
Amazonas, sempre se depara com a situação. E con-
versei com o Governador Omar Aziz, e o Governador 
Omar Aziz me falava, Anibal, que lá no Amazonas, 
ele criou o cartão solidariedade para aquelas pesso-
as que foram afetadas, ele vai dar através do recurso 
do Estado... Mas não dá para comparar o Estado do 
Amazonas com o Estado do Acre. É por isso que nós 
precisamos do apoio do Governo Federal. O Estado 
do Amazonas tem indústria. Sabemos do esforço do 
Governador Omar Aziz, esse sentimento é muito legal. 
E eu fico feliz por ser um Governador do meu partido.

Fiquei muito feliz quando ele me disse: “Pete-
cão, olha, nós vamos ajudar o desabrigado aqui com 
o cartão solidariedade”. Vai ser R$400,00, para essas 
pessoas que foram atingidas lá pelas enchentes do 
rio Amazonas. 

Seria muito bom se o Governo Federal passasse 
esse recurso para o Governador Tião Viana para que 
o Governador Tião Viana pudesse criar esse cartão 
solidariedade lá no nosso Estado, para que aquelas 
pessoas que foram atingidas, aquelas pessoas da Ci-
dade Nova, aquelas pessoas lá do Taquari, da Seis 
de Agosto, da Baixada da Habitasa, do Ayrton Sen-
na, do Aeroporto Velho, do Areal, do Boa União, de 
todos os bairros, aqueles bairros que sofreram mais. 
Nós sabemos que tem outros bairros que também fo-
ram atingidos, mas esses bairros aqui foram também 
bairros que eu percorri, que eu andei, que eu tive a 
oportunidade de visitar e onde me deparei com uma 
situação muito difícil. 

Então, meus amigos, aqui fica o meu apelo. Nós 
sabemos que a TV Senado tem um alcance muito 
grande.

Fica aqui o nosso apelo aos empresários que es-
tão assistindo, às instituições, às empresas que quei-
ram ajudar, porque nós estamos precisando. 

O Estado do Acre está passando por uma situação 
por que nunca passou. Já tivemos várias enchentes, 
mas, hoje, a nossa população cresceu muito, e cres-
ceu nessas áreas mais alagadiças, infelizmente, que 
é onde as pessoas com poder aquisitivo mais baixo 
podem ter acesso a um terreno, construir sua casa. 
Mas, infelizmente, quando vem a alagação, essas são 
as pessoas que sofrem.

Então, estou aqui, confesso a vocês, desprovido 
de qualquer vaidade, de qualquer interesse político. A 
nossa bandeira, agora, é a bandeira do Acre. Termina-
mos uma reunião ali com o Governador Jorge Viana, 
que hoje está à frente da liderança do PT. Ele saiu com 
esta missão de marcar uma audiência, inclusive pediu 
que tivéssemos um pouquinho de paciência porque, 
na verdade, o entendimento que a bancada teve foi 
de que saíssemos dali, daquela reunião, e fôssemos 
direto ao Palácio, os oito Deputados Federais e os três 
Senadores. E ele pediu um crédito, pediu um prazo, 
para que pudesse intermediar essa conversa com a 
Ministra Ideli Salvatti. Chegou-nos a informação de que 
a Presidente Dilma não está em Brasília. Mas nós pre-
cisamos conversar com a Ministra porque precisamos 
expressar o nosso sentimento. Nós precisamos dizer. 

Tenho acompanhado pela mídia, e o Senador 
Anibal já dizia, eu acho que a imprensa nacional talvez 
não tenha a dimensão do que está se passando no 
Acre. Depois da ida da TV Globo, que ontem anunciou 
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que iria estar lá no nosso Estado e iria estar em Boca 
do Acre, vocês vão ver que a situação é mais grave 
do que estou dizendo aqui.

Quando fui a Brasiléia e recebi telefonemas, rece-
bi chamados, recebi pedidos de socorro, eu não tinha 
a dimensão do que Brasiléia tinha passado. E quando 
eu cheguei a Brasiléia e me deparei com aquela cida-
de naquela situação, a prefeita chorando, pedindo a 
ajuda de todos para que não deixassem a cidade se 
acabar, eu também não aguentei. Nós, que vivemos 
num Estado pequeno como o Acre, onde todos nós 
nos conhecemos, é de partir o coração. Temos ali mi-
lhares e milhares de pessoas que estão sofrendo, e 
nós precisamos dar uma resposta. 

Eu não tenho condições de voltar ao Acre na 
quinta-feira, como vou voltar, sem ter tido uma con-
versa ou com a Presidente Dilma, ou com a Ministra 
Ideli, seja lá com quem for, com algum ministro que 
seja, sei lá, ou com um grupo de ministros, para que 
possamos apresentar os pleitos dos prefeitos, do go-
vernador, e também discutindo a possibilidade da li-
beração das nossas emendas. Mas sem aquela buro-
cracia, porque não vai adiantar a nossa emenda ser 
liberada daqui a um ano, daqui a dois anos, pois aí já 
morreu todo mundo. Agora, vem o pós-alagação. O rio 
já baixou. É verdade.

(Interrupção do som.)

O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Só 
mais um minuto para concluir, Sr. Presidente. Prometo. 
O rio já baixou. Temos informações de que o rio está 
baixando, mas também temos informações de que a 
água poderá subir também. Isso gera uma insegurança 
muito grande na população, em todos nós.

Então, é preciso que o Governo Federal... So-
mos gratos. Estivemos lá, recebemos a visita de dois 
Ministros. Eu, sinceramente, perdoe-me o Governo 
Federal, recebemos uma visita, um Ministro levou R$3 
milhões para o Governo do Estado e R$2 milhões para 
a Prefeitura de Rio Branco. Eu, sinceramente, acho 
que aquilo ali é brincadeira. Não dá para, diante da 
situação, diante do caos que está, você administrar 
uma situação daquela, o Governo do Estado com R$3 
milhões, e a Prefeitura da capital com R$2 milhões. 
Eu, sinceramente, quero acreditar que aquilo ali foi o 
começo da liberação de muito recurso que o nosso 
Estado vai precisar.

Então, ficam aqui o nosso apelo e o nosso agra-
decimento. Queria fazer um agradecimento especial 
a todos, à Defesa Civil, que já está lá, à Defesa Civil 
do Município, do Estado, mas eu queria fazer aqui um 
agradecimento especial ao Exército Brasileiro. Eu con-
vivi e estive ali nesses dias, junto com eles, e vi assim 

o esforço, a dedicação, o carinho com que aqueles 
membros do Exército trataram a nossa população e 
estão tratando. Então, queria aqui, de público, já fazer 
este agradecimento.

E quero agradecer a todos e pedir: aqui estou 
pedindo socorro. Socorro ao Brasil, para que nos aju-
de. Hoje é o Acre. Amanhã poderá ser outro Estado 
da Federação brasileira.

Então, meus amigos Senadoras e Senadores aqui 
presentes, eu agradeço a solidariedade e as palavras 
de apoio que foram ditas na tarde e na noite de hoje.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Senador Anibal, da mesma forma, reitero meus 
votos de solidariedade ao povo acriano.

Gostaria de ler alguns comunicados que chega-
ram à Mesa.

A Presidência recebeu o Ofício nº 9, de 2012,
do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, comuni-
cando que, em 3 de fevereiro de 2012, transitou em 
julgado a decisão que deferiu o registro do Partido da 
Pátria Livre (PPL), nos termos do art. 39 da Resolução 
TSE 23.282/2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 9/2012/SPR

Brasília, 14 de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 39 do Resolução-TSE nº 

23.282/2010, comunico que, em 3 de fevereiro de 
2012, transitou em julgado a decisão que deferiu o re-
gistro do Partido da Pátria Livre – PPL (RPP nº 1426-
58.2011.6.00,0000).

Aproveito o ensejo para externar meus protestos 
de elevada estima e distinta consideração. – Ministro 
Ricardo Lewandowski, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – A Presidência designa o Senador Alvaro Dias 
para integrar a Comissão Temporária Externa criada 
com o objetivo de visitar o Congresso Nacional do 
Paraguai, nos termos do Ofício nº 18, de 2012, da 
Liderança do PSDB.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 18/12-GLPSDB

Brasília, de fevereiro de 2012

Senhor Presidente,
Em resposta ao ofício nº 150/2012, indico o Sena-

dor Alvaro  Dias, para integrar a Comissão Temporária 
Externa com objetivo de visitar o Congresso Nacional 
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do Paraguai para estreitar as relações com os sena-
dores paraguaios, tratar da crise que envolve os agri-
cultores 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”.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – RN) 
– Temos cinco requerimentos para serem apreciados.

Em votação o Requerimento nº 66, de 2012, do 
Senador Rodrigo Rollemberg, que solicita autorização 
para participar do VI Fórum Mundial da Água, a ser re-
alizado no período de 12 a 17 de março de 2012, em 
Marselha, na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Em votação o Requerimento nº 67, de 2012,
da Senadora Kátia Abreu, que solicita autorização 
para participar do VI Fórum Mundial da Água, a ser 
realizado no período de 12 a 17 de março de 2012, 
em Marselha, na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Em votação o Requerimento nº 72, de 2012,
do Senador Sérgio Souza, que solicita autorização 
para participar do VI Fórum Mundial da Água, a ser 
realizado no período de 12 a 17 de março de 2012, 
em Marselha, na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Em votação o Requerimento nº 73, de 2012, do 
Senador Francisco Dornelles, que solicita autorização 
para representar o Senado Federal, como observador, 
no Seminário Internacional sobre Relação entre Taxas de 
Câmbio e Comércio Internacional promovido pela Orga-
nização Mundial do Comércio – OMC, a realizar-se entre 
os dias 27 e 28 de março de 2012, em Genebra, na Suíça.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Em votação o Requerimento nº 75, de 2012,
do Senador Ricardo Ferraço, que solicita autorização 
para participar do VI Fórum Mundial da Água, a ser 

realizado no período de 12 a 17 de março de 2012, 
em Marselha, na França.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 

RN) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 77, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a inserção em ata de 
Voto de Congratulações e Aplausos, aos 30 anos da 
Fucapi, comemorado no dia 26 de fevereiro, bem como 
seja encaminhado o referido voto a senhora Isa Assef 
dos Santos, no seguinte endereço: Av. Gov. Danilo de 
Matos Areosa, 381, Distrito Industrial, Manaus/AM, 
CEP 69075-351.

Justificação

Pioneira na condução de novas formas de pensar 
o desenvolvimento da Amazônia, a Fundação Centro 
de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica foi institu-
ída em 1982, a partir de iniciativa conjunta da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Amazonas _ FIEAM, 
Centro da Indústria do Estado do Amazonas _ CIEAM 
e Grupo Executivo Interministerial de Componentes e 
Materiais _ GEICOM, ligado ao Governo Federal.

A busca da inovação em todas as suas áreas de 
atuação é uma das características mais fortes da Fuca-
pi. Instituição privada, sem fins lucrativos, está voltada 
para o desenvolvimento de pesquisa e serviços tecno-
lógicos e incremento à competitividade de empresas e 
organizações na região amazônica. A FUCAPI é certi-
ficada pelas normas da qualidade ISO 9001:2000 em 
todas as suas áreas de atuação. É certificada, ainda, 
nas normas 27001 e 14001.

A Fucapi desenvolve atividades nas dimensões 
Educacional e Tecnológica, atuando nas áreas de Tec-
nologias da Informação e Comunicação, Tecnologias 
Ambientais, Tecnologia Industrial Básica, Tecnologia 
de Produtos e Tecnologias de Gestão. Dessa forma, a 
FUCAPI vem se consolidando a cada ano como ins-
tituição de apoio à melhoria da competitividade das 
empresas e ao desenvolvimento sustentável da região.

Ao completar 30 anos de existência, em 26 de 
fevereiro de 2012, a FUCAPI realiza, de forma sus-
tentável, atividades educacionais, serviços técnicos 
especializados, pesquisa e inovações tecnológicas 
voltadas para o desenvolvimento da Amazônia e é 
uma instituição de excelência na geração e difusão de 
conhecimento e promoção de inovações tecnológicas.
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Parabéns, a Fucapi pelo seu aniversário e seus 
dirigentes por promover o desenvolvimento da Região 
Amazônica através de Prestação de Serviços na área 
de Educação e Tecnologia,com competências e habi-
lidades em: Tecnologia da Informação (informática e 
telecomunicações), Tecnologias Industriais Básicas, 
Meio Ambiente e Gestão do Conhecimento.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

REQUERIMENTO Nº 78, DE 2011

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do suboficial Carlos 
Alberto Vieira Figueiredo e o primeiro-sargento Ro-
berto Lopes dos Santos, em virtude no incêndio que 
destruiu a Base Brasileira na Antártica, bem como 
seja encaminhada o referido Voto aos seus familiares 
e amigos em nome da Srª Nilsa Costa Figueredo no 
endereço: Travessa Castro Alves nº 79 - Bairro Gua-
rany - Vitória da Conquista/BA, CEP: 45035-080, da 
Srª Sueli Maria Colares dos Santos, no endereço Rua 
Caruaru, 131 – Olinda - Nilópolis/RJ, CEP 26525-022, 
bem como ao Comandante Almirante de Esquadra 
Júlio Soares de Moura Neto Comandante da Marinha 
Esplanada dos Ministérios - Bloco N - 2º andar Brasí-
lia - DF, CEP 70049-900.

Justificação

Uma explosão seguida de incêndio destruiu a 
base naval brasileira na Antártica, a Estação Coman-
dante Ferraz, foi destruída por um incêndio na ma-
drugada do dia 25 de fevereiro de 2012. Dois milita-
res morreram. Havia 60 pessoas na estação, metade 
delas pesquisadores de universidades nacionais, que 
escaparam ilesos.

As vítimas fatais do incêndio na Estação Antárti-
ca Comandante Ferraz são o suboficial Carlos Alberto 
Vieira Figueiredo e o primeiro-sargento Roberto Lopes 
dos Santos, segundo o ministério.

O primeiro-sargento Luciano Gomes Medeiros, 
ferido no incidente, está em condição estável e é tra-
tado na base militar chilena Eduardo Frei, sem risco 
de morte.

O incêndio começou na casa de máquinas da 
base, uma estação de pesquisa localizada na Baía 
Admiralty, Ilha Rei Jorge, próxima Península Antártica.

Segundo pesquisadores que trabalhavam na 
estação, os militares mortos não conseguiram sair da 
casa de máquinas quando as chamas se alastraram.

Ao menos 30 pesquisadores, um alpinista e um 
representante do ministério do Meio Ambiente brasileiro 
que estavam na estação no momento do acidente foram 

levados à base chilena Eduardo Frei. A Força Aérea do 
Chile informou que 42 brasileiros e dois chilenos foram 
evacuados para a cidade chilena de Punta Arenas.

A base Comandante Ferraz realizava pesquisas 
científicas biológicas, especialmente de ecossistemas 
marinhos costeiros e de recifes. O incêndio destruiu 
tudo na Comandante Ferraz. A base abrigava labora-
tórios científicos, dormitórios, cozinha industrial, biblio-
teca, oficiais e instalações técnicas para embarcações.

A Estação Antártica Comandante Ferraz foi ins-
talada em 1984 e era ocupada pelo Brasil durante todo 
o ano, de acordo com os tratados assinados entre as 
nações que compartilham o território antártico.

Neste momento de perda e dor, é com enorme 
consternação que recebemos a notícia do falecimen-
to do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e o 
primeiro-sargento Roberto Lopes dos Santos, lamen-
tamos essa fatalidade e sem poder traduzir os verda-
deiros sentimentos que nos assolam nesse momento 
tão difícil transmito meus sentimentos a seus familia-
res e amigos.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV – 
RN) – Voltamos à lista de oradores.

Passo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço, 
que disporá do tempo regulamentar.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tivemos o 
prazer e a satisfação de participarmos de uma memo-
rável audiência pública na Comissão de Constituição 
e Justiça, uma audiência pública que aguardávamos 
com expectativa e cuja realização conseguimos ter 
nesta tarde.

A audiência foi promovida para que pudéssemos 
instruir a Proposta de Emenda Constitucional nº 97, de 
autoria do eminente Senador Demóstenes Torres. Nós 
tivemos o prazer de receber, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, a eminente Corregedora do Conselho 
Nacional de Justiça, Ministra do Superior Tribunal de 
Justiça, Drª Eliana Calmon.

Foi um debate do mais alto nível, com destaque, 
naturalmente, para a Corregedora Nacional, Eliana 
Calmon, uma Ministra que tem merecido toda nossa 
admiração, todo nosso respeito, pela determinação e 
coragem com que tem ajudado a tirar muita coisa es-
condida, empoeirada e errada, debaixo do tapete. Está, 
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na verdade, ajudando a jogar luz sobre “segredos de 
Polichinelo”, como manifestou a Ministra Eliana Calmon 
na Comissão de Constituição e Justiça.

A Ministra Eliana Calmon foi direto ao ponto, Se-
nadora Ana Rita, Presidente em exercício desta sessão. 
Segundo ela, é preciso aceitar que existem problemas, 
e problemas que precisam ser enfrentados, em nosso 
Judiciário. E eu completaria: dentro do Judiciário ou 
dentro de qualquer órgão público, ou qualquer empresa 
privada, ou qualquer instituição. O problema, quando 
não é enfrentado, costuma aumentar de tamanho. Por 
isso, julgo adequados os necessários enfrentamentos.

O fortalecimento do CNJ e o reconhecimento 
de sua competência, competência concorrente, com-
petência originária, e não subsidiária em relação aos 
tribunais estaduais, são fundamentais diante do que 
a Ministra resumiu como “a dificuldade que temos de 
punir nossos iguais”.

Pois bem. A audiência pública, convocada para 
orientar a votação da PEC 97, do Senador Demóste-
nes, uma PEC totalmente sintonizada com os anseios 
da sociedade por um Judiciário mais eficiente e trans-
parente, foi uma oportunidade para que nós pudésse-
mos, além da decisão do Supremo Tribunal Federal, 
aprofundar ainda mais algumas medidas que podem 
fortalecer ainda mais o papel do Conselho Nacional 
de Justiça. E um tema muito caro aos brasileiros foi 
debatido nessa audiência pública, o cargo que tem a 
ver com a vitaliciedade dos mandatos públicos. 

Ora, qualquer pessoa que ocupa um cargo ou 
função pública tem, por força legal, de obedecer aos 
princípios da moralidade e da probidade administrativa.

Qualquer parlamentar, Deputado ou Senador, ou 
mesmo o Presidente da República está sujeito a pro-
cesso, está sujeito a perder o seu cargo, está sujeito 
até mesmo ao impeachment.

Qual a justificativa, qual a explicação para que 
magistrados eventualmente flagrados em desvios de 
conduta, em delitos, sejam intocáveis, até porque a 
preservação se dá em razão da função, não em ra-
zão da pessoa? Esses mandatos não podem e não 
devem ser intocáveis, porque eles podem representar 
um monumento à impunidade, que tanto precisamos 
combater em nosso País.

Quando o Constituinte votou pela vitaliciedade 
dos cargos, o objetivo era, seguramente, dar indepen-
dência, proteger, proporcionar isenção para que ma-
gistrados pudessem ser blindados na sua ação e no 
seu exercício público. O objetivo não foi, em momento 
algum, dar um salvo conduto para a prática de irregu-
laridades que pudessem desonrar o importante Poder 
Judiciário, que, em sua ampla e esmagadora maioria, é 

composto por homens e mulheres que, seguramente, 
honram a toga que vestem. 

Não basta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, apertar a fiscalização. Isso o CNJ tem feito, feito 
bem, nos seus quase sete anos. Uma organização, 
uma estrutura, uma instituição que nasce da Emenda 
45, que nasce da reforma do Judiciário, que vem junto 
com a súmula vinculante, que vem junto com o estudo 
da repercussão geral, que de fato melhorou e deu ao 
nosso Poder Judiciário mais transparência. 

Abro aqui aspas para lembrarmos que, amanhã, 
na Comissão de Constituição e Justiça, está pautado 
para que o Senador Aloysio Nunes Ferreira possa 
relatar uma proposta de emenda constitucional que 
ficou conhecida como a PEC dos Recursos, que tem 
a finalidade de incorporamos velocidade e agilidade 
ao Poder Judiciário, sem, com isso, ofender o devido 
processo legal, sem, com isso, inibir ou intimidar que 
recursos possam ser feitos, mas que esses recursos 
possam ser feitos com a sentença efetivada.

A nós, parece-nos – e foi isto que discutimos com 
a nossa Ministra Eliana Calmon, inclusive encontran-
do, por parte dela, toda acolhida com relação à mani-
festação – que o sentido é que o Conselho Nacional 
de Justiça possa não apenas decretar ou declarar a 
aposentadoria desses magistrados que não honram 
a sua toga, mas declarar até mesmo a perda do seu 
mandato, porque, em muitos casos, a aposentadoria 
tem representado um prêmio. Nós achamos que chegou 
o momento de darmos mais força ainda ao CNJ, para 
que ele possa decretar, quem sabe, o fim do mandato 
desses magistrados que não honram a dimensão e a 
responsabilidade com que estão investidos.

Aliás, se buscarmos mundo afora exemplos, nós 
vamos encontrar, na doutrina, na literatura, casos como 
o de Portugal, por exemplo, onde cabe ao Conselho 
Superior da Magistratura julgar processos disciplinares 
de juízes, podendo aplicar-lhes a pena de demissão 
quando revelem definitiva incapacidade de adaptação 
às exigências da função, inaptidão profissional, falta 
de honestidade, quando tenham conduta imoral ou de-
sonrosa ou quando forem condenados por crime pra-
ticado com flagrante e grave abuso da função ou com 
manifesta e grave violação dos deveres a ela ineren-
tes. Assim também na Espanha, onde a Lei Orgânica 
do Poder Judiciário prevê a perda do cargo de juiz na 
hipótese de condenação à pena privativa de liberdade 
pela prática de crime doloso e na sanção disciplinar 
de demissão, meu estimado Senador Pedro Taques, 
que participou ativamente da audiência pública com 
a Ministra Eliana Calmon. 

A pena de demissão é aplicada, em processo 
disciplinar, pelo Conselho Superior do Poder Judiciá-
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rio, em virtude da prática de faltas graves, tais como 
o abandono de serviço, o abuso das prerrogativas do 
cargo, a obtenção de benefícios injustificáveis, a reve-
lação de fatos ou dados de que tenha conhecimento no 
exercício de sua função e assim por diante. Também 
poderíamos citar aqui os casos da Áustria e da França 
em razão dessa pesquisa que fizemos.

Ouço, com prazer, o eminente Senador Pedro 
Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador 
Ferraço, participamos juntos dessa audiência com a 
Ministra Eliana Calmon. A vitaliciedade é uma garantia 
fundamental não do juiz, não do magistrado. A vitalicie-
dade é uma garantia fundamental do próprio cidadão, 
porque o cidadão tem o direito constitucional a um jul-
gamento justo. Para que esse julgamento seja justo, 
necessária a existência de juízes dotados do predica-
tivo da qualidade e da imparcialidade. A vitaliciedade 
garante essa imparcialidade. Imagine a seguinte situ-
ação: um juiz, depois de dois anos, é vitalício. Está lá 
no art. 95, inciso I, da Constituição. Aí ele vai para uma 
cidade, uma comarca pequena do interior de qualquer 
dos Estados da Federação. Nessa comarca, ele con-
dena o prefeito por improbidade administrativa e afasta 
o prefeito corrupto. O prefeito é do mesmo partido do 
governador. O prefeito vai ao governador, que conver-
sa com o presidente do tribunal de justiça, que precisa 
do apoio do governador para aumentar privilégios ou-
tros, notadamente privilégios corporativos, privilégios 
salariais, por exemplo. O governador tem a maioria da 
assembleia legislativa. Imaginem. O presidente do tri-
bunal de justiça poderia, administrativamente, afastar 
esse membro da magistratura. Isso representa uma 
ofensa ao direito fundamental do cidadão. Concordo 
inteiramente com V. Exª que algo precisa ser feito no 
tocante às chamadas aposentadorias compulsórias. Eu 
concordo absolutamente. Aposentadoria compulsória 
é prêmio, não é sanção, não é pena. Para isso, preci-
samos que o Supremo Tribunal Federal apresente o 
projeto da Lei Orgânica da Magistratura, porque há 23 
anos o Supremo está em mora. O Supremo Tribunal 
Federal está omisso na apresentação desse projeto da 
Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a chamada Lo-
man, que é a Lei Complementar nº 35, de 1979. Se V. 
Exª me permite, vou contar rapidamente um caso aqui. 
Imagine, eu fui Procurador da República no Estado do 
Mato Grosso e os procuradores, os membros do Mi-
nistério Público também são dotados de vitaliciedade. 
Muito bem, um dia chega um promotor de justiça e me 
oferece um determinado valor para que eu mudasse o 
meu parecer em uma ação de desapropriação. Pediu 
isso. Ele foi preso, processado e condenado, por 17 
votos do Tribunal de Justiça do meu Estado, mas está 

até hoje exercendo a sua função de promotor de justiça, 
em razão da vitaliciedade. Nós precisamos modificar 
a legislação. Precisamos fazer com que os processos 
possam caminhar não lentamente, mas em um prazo 
que seja razoável. Agora, a vitaliciedade dos membros 
do Ministério Público, a vitaliciedade dos magistrados 
não é um instrumento corporativista, é um instrumento 
de defesa do próprio cidadão. O cidadão precisa de um 
juiz que seja independente, e essa independência do 
magistrado, no momento de decidir, é garantida pela 
vitaliciedade. Agora, existem essas distorções que são 
absurdas. No meu Estado mesmo existem 10 membros 
da magistratura que estão afastados pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Conseguiram uma decisão no 
Supremo Tribunal Federal e estão exercendo as suas 
atribuições. Aí, precisamos mudar a legislação, mas 
a vitaliciedade é um direito fundamental de todos nós. 

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– São exatamente essas exceções, esses excessos 
que V. Exª acaba de trazer para este Plenário, no caso 
do Estado de Mato Grosso, que nos obrigam, que nos 
movem na direção de fazer esse debate. Esse é um 
debate que não podemos deixar de enfrentar, porque, 
na prática, ainda que haja previsão legal, ainda que 
haja previsão constitucional para a perda do mandato, 
o que temos observado é que o corporativismo tem 
falado muito mais alto, e isso tem gerado o que estou 
chamando aqui de um monumento à impunidade.

É isso que precisamos aprofundar na direção 
de consolidarmos o papel do CNJ e darmos a ele os 
poderes necessários para que possa agir na direção, 
inclusive, de fazer com que a nossa Justiça possa ser 
cada vez mais transparente, cada vez mais célere, 
porque essa, em resumo, é a grande expectativa que 
tem a população brasileira, que têm os contribuintes 
brasileiros, que, no País, pagam elevados impostos 
para manter um Estado muito caro para a sociedade 
brasileira. Aí se faz necessário, de fato, que o Estado 
brasileiro seja mais eficiente e possa oferecer mais 
retorno ao contribuinte brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Ricardo Fer-
raço, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Rita.

A SRA. PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) 
– Parabéns, Senador Ricardo Ferraço. Quero dizer que 
tive a oportunidade de também subscrever a impor-
tante iniciativa de projeto de lei de V. Exª, hoje à tarde. 

O próximo Senador inscrito seria o Senador Mag-
no Malta pela Liderança. Senador Magno Malta não 
está presente.
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Senador Paulo Paim.
Convido agora o Senador Rodrigo Rollemberg.
Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta 
tribuna hoje para registrar um encontro que se realizou 
hoje na sala do Presidente do Senado, Senador José 
Sarney, um encontro que eu defino como histórico, 
que reuniu lideranças do setor empresarial e do setor 
sindical laboral quando essas lideranças reclamavam 
do Senado Federal uma providência que assegure efe-
tivamente a votação da Resolução nº 72, que enten-
demos que é da maior importância para que o Brasil 
emita um sinal claro em defesa de um dos maiores 
patrimônios deste País, que é a nossa indústria, a in-
dústria nacional.

Naquele momento, vários representantes de di-
versos segmentos do setor empresarial, do setor de 
bens de capital, do setor têxtil, do setor siderúrgico, 
do setor farmacoquímico puderam expressar a sua 
preocupação com esse quadro que hoje se abate so-
bre a indústria nacional. Essa indústria que cresceu 
muito pouco no ano passado, que praticamente ficou 
estagnada no ano passado. A despeito disso, o que se 
verifica é uma presença cada vez mais avassaladora 
dos produtos importados que vêm ampliando a sua 
participação do suprimento do consumo doméstico. 
Essa participação já alcança e alcançou no final do 
ano uma cifra de 22%; hoje é o que chamam os eco-
nomistas de coeficiente de importação, o que significa 
dizer que essa presença forte do produto importado 
vem deslocando a produção nacional e subtraindo 
empregos em nosso País. 

Portanto, essa reunião, a meu ver, resultou numa 
solução de compromisso, na medida em que vários 
líderes partidários que estavam presentes se mani-
festaram de forma clara, inequívoca, manifestando a 
sua compreensão para a urgência desse assunto; a 
urgência que nos aponta o caminho de votar efetiva-
mente a Resolução 72.

Mas, quero, Srª Presidente, em atenção aos ilus-
tres representantes que estão aqui presentes de Estado, 
que hoje concedem incentivos fiscais às importações, 
quero dizer que tem absoluta compreensão para a pre-
ocupação desses entes da Federação que evidente-
mente passaram a extrair uma parcela expressiva da 
sua receita tributária desse sistema de incentivos e 
que, portanto não podem ficar de uma hora para outra, 
não podem sofrer um prejuízo maior, sob pena da de-
sestabilização das finanças públicas desses Estados. 

Portanto, reconheço que é justo, que é razoável 
poder oferecer a esses Estados mecanismos compen-

satórios para que a população desses Estados não 
venha a ser afetada por essa medida.

De qualquer forma, o que me parece fundamen-
tal é que o Brasil emita um sinal inequívoco de que 
nós temos um compromisso com a competitividade 
da produção nacional. E a indústria representa para 
o Brasil uma conquista importante; nós construímos, 
pelo esforço de gerações, a mais importante platafor-
ma manufatureira da América Latina e não podemos 
permitir uma aventura regressiva, supor que o Brasil 
agora admita perder posição relativa da indústria, para 
voltarmos à condição de uma economia exportadora 
de commodities agrícolas e minerais. 

É evidente que o Brasil, com essa dotação extra-
ordinária de recursos naturais, é claramente um País 
vocacionado para exportar produtos e commodities
agrícolas e minerais, mas isso de nenhuma forma 
pode significar que o Brasil abdique da justa ambição 
de manter uma presença importante no cenário inter-
nacional, como uma potência industrial. 

E eu tenho certeza de que todos nesta Casa 
têm a compreensão de que a indústria tem uma força 
transformadora, a indústria dissemina o conhecimen-
to, a indústria impacta de maneira decisiva a produ-
tividade global da economia, a indústria qualifica os 
recursos humanos. Portanto, crescer pela indústria é 
sempre a melhor forma de crescer, meu caro Senador 
Wellington Dias. 

Mas quero ouvir com muita atenção o aparte do 
nobre, do estimadíssimo Senador Ricardo Ferraço, que 
tem sempre uma posição, no debate dessa questão, 
uma posição sempre, invariavelmente, eu diria, muito 
coerente com os interesses do seu Estado. Honra-me 
muito poder fazer com ele um debate, evidentemente 
não à altura do brilho do nobre Senador, mas procuro 
esgrimir aqui os meus pontos de vista, sempre com 
grande respeito pelo Senador Ferraço.

Por favor, Senador. 
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB –ES) – Se-

nador Armando Monteiro, quero me manifestar como 
capixaba porque julgo que a primeira obrigação de um 
representante que chega a esta Casa, a Casa dos Es-
tados brasileiros, a Casa que representa a Federação 
brasileira é defender o seu Estado. Esse é o primeiro 
compromisso de qualquer um de nós. E eu venho de 
um Estado que, de fato, nos últimos 40 anos, desen-
volveu uma plataforma muito eficiente no campo da 
importação, no campo da exportação. Pelos nossos 
portos transitam um conjunto relevante daquilo que 
nós exportamos e daquilo que nós importamos. Nós 
temos em nosso Estado de fato um fundo que é de 
fundamental importância. Esse fundo representa hoje, 
aproximadamente, um terço da nossa arrecadação de 
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ICMS. Para que tenhamos uma dimensão, a importân-
cia que tem o fundo para o desenvolvimento da ativi-
dade portuária em nosso Estado é mais ou menos 
semelhante à importância que tem a Zona Franca de 
Manaus para o Estado do Amazonas. Então, o reco-
nhecimento, por parte de V. Exª, dessa importância de 
fato nos deixa numa situação muito confortável de que 
o debate pelo bom senso, o debate pela racionalidade 
vai fazer com que possamos evoluir nesse debate. Até 
porque, na condição de relator do Projeto de Resolu-
ção 72, na Comissão de Constituição e Justiça, tudo 
o que desejamos é fazer o enfrentamento do debate. 
Nós estamos convencidos de que a aprovação dessa 
resolução, na forma que ela está apresentada pelo Lí-
der do Governo, Senador Romero Jucá, desorganiza 
algumas finanças estaduais e não contribui para o País. 
Nós dispomos de dados estatísticos que consolidam 
que menos de 1% das importações incentivadas, ou 
seja, que 1% das importações, em nosso País, são 
incentivadas e que mais de 85% das importações que 
o nosso País está fazendo são bens utilizados no pro-
cesso de produção, como máquinas e equipamentos, 
como insumos agrícolas. Enfim, nós temos um debate 
robusto para fazer. Nós precisamos fazer o enfrenta-
mento dessa questão, porque de fato existem alguns 
setores e alguns arranjos que estão fora da curva. Eu 
acho que o que precisamos fazer é instalar na CCJ 
as audiências públicas, para que possamos trazer os 
nossos governadores, para que nós possamos trazer 
ministros, para que nós possamos trazer especialis-
tas, técnicos, e nós possamos fazer esse contraditó-
rio, não apenas na CCJ, mas também na Comissão 
de Assuntos Econômicos. Esse é um debate muito, 
muito bem-vindo, e debater com V. Exª é antes de tudo 
uma honra, não apenas pela fidalguia, mas pela expe-
riência e pela solidariedade federativa com que V. Exª 
expressa a representação do Estado de Pernambuco 
na nossa Casa. Agradeço o aparte a V. Exª.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.

Eu concedo então, com muita satisfação tam-
bém, a palavra ao nosso eminente colega Senador 
Wellington Dias. 

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador 
Armando Monteiro, eu estava aqui tentando ver como 
é que o nosso Senador Ferraço iria, pelo menos, em-
patar com a sua gentileza, com a sua fidalguia, como 
ele lembra. E conseguiu. Eu quero aqui dizer que é 
muito importante para este Parlamento ter alguém com 
a experiência de V. Exª, com a legitimidade de quem 
presidiu a Federação das Indústrias do Brasil, em Per-
nambuco, enfim, e que conhece bem a realidade de 
todo o Brasil; esteve no meu Estado como esteve nas 

27 Unidades da Federação. Eu quero aqui também di-
zer que me sinto muito confortável nesse debate tendo 
o Senador Ferraço como Relator, porque isso nos dá 
a tranquilidade, pelo que ele conhece da realidade do 
Espírito Santo, de o que sair desta Casa sairá de forma 
responsável, sairá considerando a situação do Espírito 
Santo, de Santa Catarina, enfim, de alguns Estados 
que realmente precisam. Eu quero, porém, dizer que, 
do que eu percebo deste projeto, que pode haver me-
lhoramento e pode haver regras de proteção a esses 
Estados, sem nenhuma dúvida é uma medida que 
tem tudo de necessidade para o momento do mundo, 
não é só do Brasil. Ou seja, trabalhar as condições de 
uma política em que possamos destravar, olhar a polí-
tica tributária do ponto de vista do empreendedor e do 
consumidor. Hoje, a gente olha muito do ponto de vista 
do Poder Público, do Estado, da Nação, enfim. Quero 
acreditar que nós vamos, sim, chegar a essa condição. 
Tenho dialogado com o Governo. O Governo sabe a 
importância dessa proposta e, diferentemente do que 
ocorre com outras matérias, se dispõe a partilhar, a 
encontrar alternativa. O Governador Casagrande, o 
Ex-Governador Paulo Hartung e a Bancada do Espí-
rito Santo, assim como de Goiás, de Santa Catarina, 
enfim, têm colocado suas posições para o Governo. E 
eu quero dar um testemunho da minha percepção de 
que há, pela importância estratégica para o País, um 
desejo do Governo de encontrar uma equação nessa 
direção, melhorando a proposta, criando regras de 
proteção, criando alternativas. Por exemplo, uma das 
alternativas possíveis: se eu tenho num Estado uma 
política econômica que é centrada no incentivo à im-
portação e se precisa, pelos efeitos colaterais que tem, 
não no Espírito Santo...

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
No País.

O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Mas no 
País, se há necessidade de uma política diferenciada, 
então eu acho que é possível a gente encontrar uma 
alternativa. Por último, eu quero lhe dizer que come-
çamos na CCJ esse debate, na CAE e na Comissão 
de Desenvolvimento Regional. Da mesma forma como 
fizemos com o Código Florestal, eu acho que está na 
hora de fazermos uma agenda comum dessas três 
Comissões, como foi feito no Código Florestal, para 
que a gente saia com a condição amadurecida para 
a votação pelo Plenário. Participei agora do encontro 
dos governadores com o Presidente Sarney e com o 
Presidente Marco Maia e um dos pontos que um gru-
po de trabalho dos governadores quer tratar aqui com 
o Relator, com a Comissão de Constituição e Justiça, 
com as outras Comissões e também com o Governo 
Federal é esse tema. Apenas quero chamar a atenção 
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de que precisamos ter um olhar, que vale também para 
o Espírito Santo, vale para Pernambuco e para outras 
regiões, de que o Brasil, se olharmos hoje, perdeu a 
capacidade de ter uma política mais clara de incentivo. 
Por exemplo, qual a diferença que tem se alguém que 
tenha condições colocar uma indústria numa região 
pouco desenvolvida para uma região mais desenvolvi-
da? Então, eu acho que ao longo dos últimos trinta anos 
tivemos um conjunto de alterações que desmantelou 
a política de incentivos; mesmo a Sudene, mesmo os 
fundos constitucionais já não têm mais essa abran-
gência, essa clareza. Eu, pessoalmente, sou daqueles 
que têm dito: ou a gente faz uma grande transformação 
em instrumentos como Sudene e Sudam, enfim, ou é 
melhor fechar, porque não têm a eficiência necessária. 
Como eu não quero que feche, eu quero a gente possa 
fazer uma grande transformação. Quero dizer com isso 
que, além de tratar desse Projeto de Resolução nº 72, 
acho que temos que ir um pouco mais além para rever, 
fazer uma revisão na política de desenvolvimento que 
permita um desenvolvimento descentralizado. Era isso. 
Quero parabenizar V. Exª. Muito obrigado.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Agradeço ao Senador Wellington Dias.

Retomando aqui, para concluir o nosso pronun-
ciamento, hoje, quando tive a oportunidade de me ma-
nifestar naquela reunião, que chamei de histórica, que 
reuniu representantes do setor empresarial e grandes 
lideranças do movimento sindical do Brasil, pude dizer 
o seguinte: que tinha absoluta consciência de que te-
mos um imenso desafio, que é o de voltarmos a nossa 
atenção para uma agenda pró-competitividade. Essa 
é uma agenda densa, complexa, uma agenda desa-
fiadora e que passa pelo enfrentamento de uma série 
de ineficiências estruturais que a economia brasileira 
ainda tem.

Portanto, discutir a questão da qualidade do sis-
tema educacional, os grandes problemas da área de 
infraestrutura e logística, um sistema tributário ana-
crônico, disfuncional para a própria economia, um 
custo de capital que ainda se situa acima do padrão 
internacional, e até fatores que, mais recentemente, 
meu caro Senador Wellington, passaram a afetar, de 
forma muito grave, o desempenho da economia, como 
o próprio custo da energia no Brasil.

Eu reconheço que essa agenda é complexa e só 
teremos resultado nesse enfrentamento a médio e lon-
go prazos. No entanto, qualquer questão pode afetar, 
no curto prazo, o desempenho de setores da indústria, 
sobretudo da chamada indústria manufatureira, da in-
dústria de transformação, essa, sim, que vem sendo 
desmontada de forma grave, no Brasil.

Imagine que a participação hoje na indústria de 
transformação, no PIB nacional, declinou para algo 
próximo de 17%, se desconsiderarmos aí a participa-
ção da indústria extrativa mineral, que é algo que nós 
podemos traduzir como, na realidade, commodities
minerais, que são hoje consideradas no grande agre-
gado da indústria. Mas a indústria de transformação, a 
indústria manufatureira, representa apenas 16% do PIB.

Então, se não cuidarmos desse setor, se não in-
terrompermos mecanismos que contribuem hoje, de 
forma deletéria, para causar graves prejuízos a seto-
res da indústria brasileira, como, por exemplo, o setor 
têxtil, a cadeia têxtil de vestuário, que V. Exª conhece 
bem e que está sendo atingida de forma direta; se 
não interrompermos esse processo, meu caro Sena-
dor Wellington, poderemos já lamentar prejuízos que 
serão, aí sim, irreversíveis. E aí o Brasil vai assistir ao 
desmonte de estruturas produtivas que foram, ao lon-
go do tempo, construídas neste País.

Quero dizer que fiquei muito feliz com o resultado 
desse encontro, com essa mobilização dos setores e 
dos atores mais legítimos de defesa da indústria bra-
sileira, que hoje aqui trouxeram, de forma madura, de 
forma solidária, uma preocupação com essa agenda. 
E tenho certeza de que o Senado vai reagir de forma 
positiva a esse clamor.

Tenho certeza que os Senadores saberão também 
identificar o sentido de urgência dessas reivindicações.

Encerro dizendo que nós precisamos, mais do 
nunca, entender que o tempo político tem de se ajus-
tar as pressões do tempo econômico.

Nós não podemos supor que por força de expe-
dientes e de mecanismos que são próprios da vida 
parlamentar...

(Interrupção do som.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – Sr. 
Presidente, peço mais dois minutos para concluir.

Obrigado!
Nós não podemos ficar imaginando que temos 

todo tempo do mundo para agir nessa agenda. Nós 
precisamos entender que temos de dar um sentido de 
urgência ao enfrentamento dessas questões.

Então, quero agradecer pela tolerância da Mesa 
e dizer que tenho certeza que com esse espírito o Se-
nador Ferraço, o Senador Wellington Dias e todos os 
nossos companheiros aqui no Senado saberão, vamos 
dizer, responder e estar à altura da responsabilidade 
que temos neste momento.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Posso abusar da benevolência de V. Exª. Serei rápido

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – V. 
Exª com seu brilho, mas de forma um pouco invasiva já 
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subtraiu aí uma parte importante do meu pronunciamen-
to. Mas, eu não posso nunca negar a palavra a V. Exª.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Sabe o que é Senador Armando Monteiro, é que ao 
mesmo tempo em que estamos debatendo esse tema 
que V. Exª traz, e traz oportunamente à tribuna, nós 
estamos de maneira simultânea debatendo tantos 
outros. Nós estamos debatendo o royalty de petró-
leo; nós estamos debatendo a possibilidade, após a 
definição e o debate da Resolução 72, da alteração 
da incidência de ICMS da origem para o destino; nós 
estamos com a declaração do Supremo Tribunal Fe-
deral de que a distribuição do FPE é inconstitucional. 
Então, são temos muito relevantes para as economias 
estaduais. E tudo isso sendo feito de maneira fatiada. 
A minha preocupação é como num jogo de varetas, 
nós possamos ao puxar uma vareta desorganizar a 
vida de alguns Estados e sem dar uma contribuição 
efetiva ao país. Essa é a preocupação, mas esse é 
um debate que nós faremos, seguramente, com sua 
profundidade na Comissão de Constituição e Justiça 
e também, seguramente, faremos na Comissão de 
Assuntos Econômicos. Tenho certeza de que S. Exª, 
com a experiência que tem, com a grandeza que tem, 
estará contribuindo para nos ajudar a desatar esse 
nó, com regras de transição que não deixem alguns 
Estados em situação de muita dificuldade, como é o 
caso do meu Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, 
Senador Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) – 
Muito bem. 

Eu, então, me despeço, agradecendo a tolerân-
cia da Mesa.

Muito obrigado, meus companheiros.

Durante o discurso do Sr. Armando Mon-
teiro, a Srª Ana Rita deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Passo a palavra ao eminente Senador Vital do Rêgo. 
(Pausa.)

Ausente S. Exª, passo a palavra ao Senador 
Wellington Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Senador Magno Malta, Srªs e Srs 
Senadores, quero primeiro agradecer ao Senador 
Cristovam por me permitir a permuta, o que me pos-
sibilitou esta fala.

Quero ser breve, apenas para atualizar além des-
se importante encontro do setor empresarial e dos tra-
balhadores, das representações de centrais sindicais. 
Destaco aqui também um encontro importante com a 

presença de prefeitos de várias regiões do Brasil; de 
Governadores também de várias regiões do Brasil, que 
tiveram um encontro com os Presidentes da Câmara e 
do Senado, quando trataram da pauta federativa. Isto é, 
mostra a sintonia do debate que faz o Senado Federal.

Aliás, se a gente observa o que está acontecendo 
aqui nesses dias, é a pauta do Brasil: é a discussão 
da aviação civil; é a discussão do pacto federativo; é 
a discussão do setor de energia; é a discussão da si-
tuação econômica no Brasil e no mundo. Fico muito 
feliz, honrado e orgulhoso de fazer parte de todo esse 
debate pela importante pauta do Congresso. 

Pois bem, os governadores de praticamente todas 
as regiões do País, o fórum dos governadores, trata-
ram de uma pauta que consideram prioritária. Primei-
ro, fizeram um diagnóstico da realidade dos Estados. 
Chamam a atenção para decisões que nós tomamos 
aqui, no Senado e na Câmara. Decisões como a que 
há pouco tempo aprovamos aqui, a Emenda nº 29, sem 
definir uma fonte nova de recursos. A conseqüência é a 
necessidade de crescimento de despesas para Estados 
e Municípios que, segundo eles, não estavam sequer 
previstas no orçamento de muitos Estados. Estão tendo 
de adaptar seus orçamentos, seus planos plurianuais 
para poder arcar com novas despesas.

Regras importantíssimas para a área da educa-
ção, como a do piso da educação. Porém, novamente, 
pela forma de cálculo, isto é, com o reajuste de 22% 
acima da média – o que é muito bom, para ter um piso 
salarial maior e melhor para o professor – novamente 
sem definir uma receita. Isso termina gerando um de-
sequilíbrio para muitos Estados e muitos Municípios.

Quanto aos Municípios, o presidente da Federa-
ção Nacional dizia de um impacto de mais ou menos 
R$7 bilhões para todos os Municípios do Brasil, acima 
daquilo que estava planejado.

Cito esses dois exemplos para que eles também 
aqui apresentassem não uma pauta de alterar o que 
foi feito, mas há necessidade de se buscar alternativas 
para poder garantir esse reequilíbrio.

Estamos aqui para regulamentar – e agora não 
temos como correr, vai ter que ser este ano – o Fundo 
de Participação. Como é que vai ficar a regra? O Supre-
mo deu um prazo até dezembro deste ano de validade 
da regra atual. Acho que o pior que pode acontecer é 
não chegarmos a ter uma regra ou deixarmos que o 
Judiciário faça essa regra. Há um conjunto de proje-
tos tramitando aqui e temos que tratar sobre eles: co-
mércio eletrônico; ICMS no destino, que é exatamente 
o que é tratado aqui com o Projeto de Resolução nº 
72; a discussão relacionada à divida – ou seja, mais 
uma vez, colocaram os impactos das dívidas. Mato 
Grosso do Sul, para citar um exemplo, tem uma recei-
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ta de mais ou menos R$5 bilhões e paga de dívida, 
aproximadamente, R$700 milhões. Portanto, mais do 
que os 11% previstos na legislação. O meu Piauí, da 
mesma forma, tem lá uma receita corrente líquida de, 
aproximadamente, 4,5 bilhões e tem um encargo de 
dívida, por conta de dívidas não pagas nos anos 90, 
por conta de vencimentos de contratos, que este ano 
devem chegar à casa de 600 milhões. Enfim, ali colo-
caram na mesa a necessidade de um entendimento 
sobre esses pontos.

Além desses, citaram a regulamentação do pré-
-sal, ou seja, royalties e participação especial. Sobre 
esse tema, com a presença do Deputado Marco Maia, 
ficou acertado que haverá uma janela para votação 
na Câmara Federal na segunda quinzena do mês de 
março. Então, ali, o Presidente José Sarney e o Presi-
dente Marco Maia, e também o conjunto dos Líderes, 
colocamos um desafio, para que se abram as negocia-
ções, para que se tenham as condições de votação, de 
tal modo que possamos aqui não ter novas medidas 
provisórias sendo encaminhadas à Câmara – estão 
obstruindo a pauta – e com isso garantindo as condi-
ções de votação. 

É um projeto que precisa de entendimento com 
o Rio e o Espírito Santo. É um projeto que tem condi-
ções de fonte nova de recursos para todos os outros 
Estados e que precisa, portanto, desse entendimen-
to, nesse caso, na Câmara. O objetivo é que se possa 
garantir aquilo que esses Estados confrontantes – Rio 
e Espírito Santo, especialmente – receberam no ano 
anterior, que se tenha uma regra de transição e que a 
partir daí se viabilize as condições de votação. 

Então, quero dizer da importância dessa pauta 
tratada com os governadores, com os prefeitos, com 
as lideranças da sociedade sobre temas da maior im-
portância. E acho que essa é a Casa que tem essa 
grande tarefa, a Casa da federação, o Senado Federal 
tem essa tarefa de tratar sobre esse tema.

E, finalmente, para encerrar, quero aqui dizer que 
hoje também instalamos, iniciamos o funcionamento 
da Comissão que, junto à área dos direitos humanos 
e a área social, acompanha o Brasil Sem Miséria”. Eu 
diria um dos mais importantes programas do nosso 
País, na conjuntura que vivenciamos e o objetivo é 
podermos não só acompanhar no sentido de vermos 
o cumprimento das metas, mas também poder bus-
car em cada região do Brasil situações na área que 
de verdade erradica a miséria, na área de educação, 
na área que permite a ampliação da longevidade, na 
expectativa de vida, naquilo que amplia a renda, prin-
cipalmente dessa fatia desses 16 milhões de brasilei-
ros que têm uma situação de maior dificuldade, que 
possamos garantir as condições de extrair de regiões 

que estão acolhendo bons resultados em situações 
semelhantes a outras que acumulam muita miséria e 
pobreza e poder contribuir com o Brasil. 

Quero aqui deixar aos Senadores e também a 
todos que nos escutam através da rádio e da TV Se-
nado, a todos os brasileiros, os que são gestores, os 
que são do setor privado, dos movimentos sociais que 
possam contribuir aqui com esse importante grupo de 
trabalho do Senado no acompanhamento do Brasil 
Sem Miséria. 

Sr. Presidente, agradeço mais uma vez ao Se-
nador Cristovam Buarque e a todos que possam aqui 
estar participando desse momento. 

Muito obrigado, era o que tinha a dizer 
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) 

– Agradeço ao Senador Wellington Dias. O assunto 
tratado por V. Exª na tribuna, agora, é de muita im-
portância para o Brasil, para toda a Nação brasileira, 
para os interesses do País. Acho que esta, realmente, 
deve ser a ação do homem público, fazer esse tipo de 
acompanhamento que gere e crie bem-estar para a 
sociedade brasileira. Aliás, é a expectativa da socie-
dade com relação a nós, que façamos aquilo que é a 
expectativa de um cidadão que abre um jornal, que 
está na frente da televisão, esperando alguma coisa 
que venha, de forma muito imediata, ao encontro de 
suas necessidades primordiais. O cidadão já se can-
sou de promessas fantasmagóricas, de coisas muito 
grandes e que não tratam do seu dia a dia, não tratam 
do seu prato, que não tratam do caderno, do livro do 
menino, que não falam da sala nova da escola, des-
sas coisas do dia a dia e que fazem a dignidade do 
cidadão, como V. Exª acabou de tratar. Parabéns a V. 
Exª pelo assunto.

Senador Cristovam Buarque, antes de V. Exª 
chegar à tribuna, eu gostaria de fazer um registro. A 
Frente da Família vai se reunir e pedir uma audiência 
ao Embaixador do Irã. Há um pastor iraniano preso, 
condenado à forca, à morte, e nós queremos fazer 
uma intercessão. Aliás, a Frente da Família vai ten-
tar também uma audiência com o ex-presidente Lula, 
que tem uma relação respeitosa e comercial – o Brasil 
tem – com o Presidente do Irã, Ahmadinejad. O sujeito 
está preso, condenado à forca, porque se recusou a 
negar a sua fé cristã. A gente respeita, é um país mu-
çulmano, mas eu duvido que aqui no Brasil, onde há 
democracia, e nos países livres, alguém seja conde-
nado. E nós vamos, com a autoridade e a grandeza de 
um país que respeita os muçulmanos, que os acolhe, 
que os valoriza, que os honra e respeita a fé que eles 
praticam. O Brasil tem essa cultura. Então, nos dá essa 
autoridade. Assim como Lula foi lá fazer um pedido a 
ele nessa coisa do enriquecimento de urânio, de usi-

655ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004238 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012

na nuclear, e foi criada aquela polêmica e ele acabou 
ouvindo o Lula, que nos ajude também. Esse pastor 
cristão está preso, condenado à morte, por não querer 
renunciar a sua fé cristã. E a ele já foram dadas três 
oportunidades e ele não quis renunciar a sua fé cris-
tã. Acho também que eu não o faria. São convicções. 
Como também ninguém pode ser levado à forca por 
renunciar a sua fé muçulmana, seja ela hinduísta, seja 
budista, seja o que for.

De maneira que vamos pedir uma audiência ao 
Cônsul do Irã, ao Embaixador do Irã, para que ele 
possa nos ouvir. E nós, como cristãos, no Brasil, a 
Frente da Família, possamos fazer, Senador Lauro, 
Senador Cristovam Buarque, esse apelo ao Irã para 
que esse pastor não seja executado tão somente em 
nome da sua fé. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Magno Malta, antes de qualquer outra 
coisa, quero me manifestar totalmente solidário com 
a sua convocação da Frente da Família, porque esse 
fato é tão absurdo que, sinceramente, às vezes acho 
que não está sendo bem divulgado. Ele é tão absurdo 
que eu continuo achando que deve ser algo diferente. 
É impossível que, em pleno século XXI, a gente possa 
ter alguém queimado vivo – porque a morte é a morte 
– porque não quer abrir mão de sua religião.

Então, conte com minha solidariedade, e acho 
que devemos, sim, fazer manifestações fortes junto à 
Embaixada do Irã, a não ser que eles expliquem que 
tudo isso que está saindo aí é mentira, que o pastor 
não existe, que ele não se converteu, qualquer outra 
coisa com que eles possam tentar nos convencer.

Mas, Sr. Presidente, o que eu venho falar hoje 
aqui indiretamente tem a ver com isso. Eu venho falar 
da falta de diálogo, mas não da falta de diálogo político, 
da falta de diálogo entre as pessoas; e, sim, da falta 
de diálogo, na realidade, entre o presente e o futuro 
na maneira como o Brasil vem sendo administrado.

Muitos de nós se lembram ainda da falta de di-
álogo político que havia inclusive nesta Casa, que se 
manteve aberta durante a maior parte do regime militar, 
mas não havia diálogo. Havia uma oposição brava, que 
falava para criticar a falta de democracia e um grupo 
de parlamentares que estava aqui para defender o re-
gime militar. Mas não havia diálogo. Eles falavam cada 
um como se o outro fosse surdo, até que as massas 
nas ruas forçaram os surdos a perceberem que não 
era mais possível manter um regime militar autoritário.

A democracia trouxe um diálogo entre os políti-
cos, apesar de que, aqui, não se vê tanto diálogo do 
ponto de vista formal. Cada um fala e vai embora, mas 
nas comissões há diálogo, nas reuniões há diálogo. A 

mídia diz o que quer, forçando um diálogo. Hoje nós 
temos um livre diálogo de opiniões, mas nós estamos 
sem diálogo entre o presente e o futuro.

Vou explicar: em Pernambuco, está-se fazendo 
um dos mais importantes projetos, Senador Arman-
do Monteiro, de todo o Brasil, que é o projeto Suape, 
que é um projeto olhando o futuro. Mas não dialogou 
com o presente na hora de começar um projeto para 
o futuro. Ao não dialogar com o presente, não formou 
a mão de obra necessária para aquele projeto que ia 
em direção ao futuro.

Resultado: pela falta de diálogo entre o futuro 
de um projeto e o presente que serviria de base para 
este projeto futuro, por essa falta de diálogo, Suape 
hoje sofre de maneira terrível a falta de mão de obra 
qualificada; tem que importar mão de obra de outras 
regiões do Brasil, aumentando os custos de produção. 
Faltou diálogo; faltou diálogo entre o presente e o futuro. 

Por incrível que pareça, temos que tirar o chapéu 
em respeito a muitos daqueles que fizeram o regime 
militar, quando não havia diálogo político, mas havia 
diálogo intertemporal, entre presente e futuro. O regi-
me militar teve projetos de longo prazo para este País 
e preparava as bases de maneira estratégica para 
que, quando chegasse a hora, essa base pudesse 
dar a sustentação ao projeto lá no futuro, quando ele 
começasse a funcionar.

Hoje a gente não tem esse tipo de diálogo; hoje o 
que a gente vê é o País voltado para a próxima eleição 
e não para a próxima geração. E, de vez em quando, 
quando vem alguma coisa para a próxima geração é 
sem pensar que a próxima geração será formada pelas 
pessoas que hoje são crianças, são adolescentes, e 
nós não cuidamos delas. Nós não cuidamos do pre-
sente para construir o futuro, ou ficamos prisioneiros 
do presente e esquecemos o futuro, ou sonhamos 
um futuro sem criar a base no presente para que este 
futuro seja sólido. Nós estamos sem diálogo entre o 
presente e o futuro; estamos preocupados com a pró-
xima eleição e não com a próxima geração. Ou com 
a próxima geração, sem lembrar que é a de hoje que 
vai construir o futuro. 

Suape não é um caso isolado de projetos vol-
tados para o futuro sem criar a base necessária para 
que ele dê certo. E a base para que os projetos do 
futuro deem certo chama-se educação de base hoje. 
Não vamos conseguir ter uma grande sociedade no 
futuro se não dialogarmos com o presente das crian-
ças que estão fora da escola ou que estão em escolas 
incompatíveis com o futuro. Escolas prisioneiras não 
do presente, mas do século XIX. Precisamos criar um 
diálogo entre o presente e o futuro; retomar a ideia de 
planejamento, sim, de que abrimos mão de maneira 
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absurda, embora eu não acredite que o planejamento 
seja capaz de controlar as coisas. E o mercado é fun-
damental para que o processo ocorra.

Mas o mercado precisa ter uma linha aonde quere-
mos que este País chegue, e não estamos fazendo isso. 

Vejam a falta de diálogo entre o presente e o fu-
turo no que se refere à política e à matriz energética. 
Estamos fazendo hidrelétricas, mas estamos esque-
cendo a energia eólica, estamos esquecendo a energia 
solar. Estamos abandonando a solução do etanol, que 
é uma visão de futuro. Mas, quando o presente começa 
a mostrar que, do ponto de vista dos preços, é melhor 
usar o combustível fóssil do petróleo, a gente aban-
dona o etanol, porque não olhamos lá na frente. Não 
olhamos o momento em que o preço do petróleo vai ter 
que subir cada vez mais, o petróleo vai ficar escasso 
e, pior ainda, proibido pelos seus impactos nocivos. 

Nós não conseguimos fazer esse diálogo. O Go-
verno brasileiro não está fazendo o diálogo entre uma 
nação de daqui a vinte, trinta anos e aquilo que é pre-
ciso fazer hoje para dar sustentação ao futuro. Nós 
estamos prisioneiros do imediatismo das eleições, do 
atendimento das vontades populares inclusive de hoje.

Vejam a quantidade de recursos que gastamos 
para fazer a Copa, para fazer as Olimpíadas, uma 
coisa para hoje, que não vai deixar algo para o futuro. 

Vejam a preferência para o consumo, abando-
nando a poupança!

Vejam a supervalorização do real, desindustriali-
zando este País para beneficiar, no presente, o nosso 
consumo, o gosto de cada brasileiro de classe média 
alta de, com cartão de crédito, fazer compras e se 
apropriar de uma parte de Miami, para se beneficiar 
no presente, desindustrializando o Brasil, que seria o 
Brasil do futuro!

Não há diálogo entre o presente e o futuro, ou 
agimos para atender às vontades de hoje, ou, às ve-
zes, agimos para os sonhos do futuro, sem ver que 
esses sonhos dependem dos pés no hoje, ou o hoje 
não durará muito se não tomarmos algumas decisões 
corretas, pensando no longo prazo.

O próprio Bolsa Família não está tendo um diá-
logo do presente com o futuro. O Bolsa Família é um 
programa – e eu sou responsável porque tive um pa-
pel fundamental na concepção da idéia original com o 
Bolsa Escola –, é um projeto fundamental para o hoje, 
mas não é um projeto que dialogue com o futuro. Nós 
estamos conseguindo erradicar a fome graças ao Bolsa 
Família, e isso tem de ser elogiado, mas não estamos 
dando sustentação, através do  Programa Bolsa Fa-
mília, para que a próxima geração não precise mais 
de Bolsa Família 

Lembro-me bem, quando criei o Bolsa Escola, 
de que eu dizia: “Esse programa terá fracassado se as 
crianças que hoje recebem Bolsa Escola continuarem 
precisando de Bolsa Escola quando ficarem adultas e 
tiverem seus filhos”. 

Hoje, Senador Armando Monteiro, já há pais do 
Bolsa Escola. Meninos e meninas que recebiam Bolsa 
Escola na sua família e que hoje têm seus filhos e pre-
cisam de Bolsa Escola, porque não dialogamos com 
o futuro. Não olhamos como fazer o Programa Bolsa 
Família, que é um bom programa para o presente, ter 
um papel no futuro. Qual seria o caminho? As crianças 
em boas escolas. 

O Programa Bolsa Escola seria o fruto de um di-
álogo entre o presente e o futuro se a gente desse a 
renda hoje e desse a escola hoje para que, no futuro, 
essas crianças fossem educadas. Mas nós não esta-
mos conseguindo fazer o diálogo entre o longo prazo 
e o curto prazo, entre o futuro e o presente. 

Vejam essa ânsia de aumentar a produção de au-
tomóveis, que atende ao presente, em vez de construir 
um melhor sistema de transporte público, que atende-
ria ao futuro. Não conseguimos fazer as duas coisas. 
Nós não conseguimos pensar as duas coisas, o curto 
e o longo prazo. Os governos democráticos são gover-
nos prisioneiros do presente. Às vezes, para ganhar 
eleição, abrem mão do futuro. Às vezes, para ganhar 
eleição, criam sonhos do futuro, sem dar a base para 
que ele venha a ocorrer um dia. 

Nós estamos vivendo, vendendo e oferecendo 
ilusões na economia brasileira, que vai bem, que está 
bem neste momento. Mas ela não irá bem no futuro 
se não pudermos perceber que cada gesto de hoje 
tem uma repercussão amanhã e que o amanhã está 
sendo construído hoje. Nós não estamos conseguindo 
fazer isso, nem o Poder Executivo, nem nós aqui. Nós 
não estamos casando futuro e presente, não estamos 
dialogando presente e futuro. 

Os militares proibiram o diálogo político, mas eles 
fizeram o diálogo entre o presente e o futuro da Nação. 
Temos que reconhecer isso. Está na hora de usarmos 
o diálogo político das palavras para fazermos um diá-
logo na realidade entre o futuro e o presente do Brasil. 

Faz parte desse diálogo a reconstrução da base 
que temos na Antártica chamada Comandante Ferraz. 
O que aconteceu, neste final de semana, foi uma tragé-
dia para o futuro não só do Brasil, mas do mundo, da 
humanidade, que tinha ali uma base financiada, man-
tida por brasileiros, pelo Brasil, com cientistas brasilei-
ros, com militares brasileiros, estudando as mudanças 
climáticas, estudando o impacto do aumento da tem-
peratura sobre as geleiras da Antártica, estudando a 
vida marinha naquela região, que, amanhã, pode servir 
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de substituto para muitos alimentos. De repente, um 
incêndio consome quase toda nossa base. 

Eu sou, Senador Magno, Presidente da Frente 
Parlamentar de Apoio ao Projeto Antártico. Já fui lá 
ver aquilo. Um dos momentos de maior orgulho de 
brasileiro foi estar naquela base. Eu me senti como 
se estivesse numa base na lua. Fruto da competência, 
do esforço, da vontade e da visão de futuro do Brasil. 
De repente, isso desaparece, mas a ideia está firme. 
Eu sinto que – o próprio Governo brasileiro já se ma-
nifestou e o Ministro Celso Amorim já disse – a base 
será reconstruída o mais rápido possível. Amanhã, 
teremos uma reunião da Frente Parlamentar de Apoio 
ao Projeto Antártico aqui, no Senado, na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. Vamos ali ouvir 
o relato das autoridades da Marinha, das autoridades 
do Ministério da Defesa sobre quais foram as causas 
daquela tragédia, daquele acidente, que não apenas 
destruiu uma infraestrutura nossa, mas tirou a vida de 
dois de nossos soldados. Vamos ouvir o que eles pre-
cisam para recuperar essa base, no mais curto espaço 
de tempo possível, fazendo o dialogo do presente da 
tragédia do incêndio com o futuro de uma base sólida 
que orgulhe o Brasil.

Nós queremos que o Brasil retome o diálogo entre 
o futuro e o presente que os militares fizeram durante 
os 21 anos de seu governo, mas, desta vez, com um 
diálogo também político entre nós todos, pensando hoje 
como construir o futuro, agindo hoje para mudar o futuro 
do nosso País, formulando o futuro, mas agindo hoje 
para que aconteça o futuro com base, e não como está 
acontecendo em Suape, Pernambuco, onde não tem 
mão de obra preparada para levar adiante os projetos.

Sou acusado de mania por educação, mas é 
porque educação, Senador Magno Malta, é o lugar 
onde o diálogo entre presente e futuro acontece. É ao 
atender às crianças com a boa educação que a gen-
te está hoje, presente, construindo amanhã o futuro. 
Esse diálogo tem que ser feito e o lugar é esta Casa.

Agradeço o tempo que me foi dedicado, Senador 
Magno Malta, mas foi positivo que o senhor estivesse 
na Presidência, porque o senhor tem, como já vi mui-
tas vezes, esse sentimento de que a partir das famílias 
nós temos que construir o futuro. É o local pensando 
no nacional. E trago aqui o hoje pensando no amanhã.

Era isso que eu tinha para dizer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 

Agradeço ao Senador Cristovam Buarque pelo pronun-
ciamento sempre oportuno, com temas sempre oportu-
nos, a respeito da tragédia ocorrida na base brasileira. 
O que nos conforta é a decisão da Presidente de que 
vai reconstruí-la, o que alegra V. Exª e todos nós. V. Exª 
relata que lá esteve e que se orgulhou da sua pátria.

O investimento na tecnologia e na educação 
é tudo. É o investimento no conhecimento. Quando 
V. Exª diz que o presente fala com o futuro é porque 
amanhã o futuro passa a ser presente com mais um 
futuro pela frente.

Esse é um raciocínio absolutamente inteligente. 
O Brasil agradece a V. Exª por trazer à baila esse tema, 
essa discussão que o caracteriza. É assim que V. Exª 
é conhecido, pela sua determinação com a janela do 
conhecimento sempre, para balizar a vida, a socieda-
de, dar entendimento à sociedade. E eu, particular-
mente, que sou seu fã, parado aqui, ouvindo-o falar, 
olhando-o daqui, agradeço de modo muito pessoal o 
pronunciamento de V. Exª.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) 
– Obrigado, Senador Magno Malta, mas acho que o 
senhor, como cantor, deve ser fã de um outro Buarque, 
que é o meu primo Chico.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. PR – ES) – 
Então, sou fã dos dois. Nem sabia que ele era seu primo.

Passo a palavra ao nosso querido Deputado Lauro 
Antonio, do nosso querido Sergipe, fazendo o registro, 
Senador Eunício, de que... Nosso Deputado, não, nos-
so Senador Lauro Antonio, querido Lauro Antonio, do 
nosso querido Sergipe, do nosso Marcelo Déda, das 
águas quentes.

Daqui a pouco, farei um pronunciamento, Senador 
Paim, tratando da questão da formação de uma frente 
parlamentar em defesa dos servidores de praia, Se-
nador Eunício, V. Exª que é do Ceará, das mais belas 
praias, depois do Espírito Santo, neste País. Há uma 
determinação, e alguns juízes começam a mandar 
que desmantelem quiosques, as cabanas nas praias, 
porque dizem pertencer à União. 

Se pertencem à União, pertencem ao povo. Os tu-
ristas são atraídos para essas barracas. Veja o caso de 
Porto Seguro, na Bahia; veja o caso do meu Estado. Os 
turistas ficam nesses lugares. Neles, eles comem o pei-
xe, as comidas regionais. Esses estabelecimentos geram 
empregos diretos e indiretos. Se fosse para retirar por ser 
uma boca de fumo, está certo, mas para banir trabalho, 
Senador Paim? É algo difícil e queremos enfrentar. 

Daqui a pouco, farei um pronunciamento a respei-
to desse tema e gostaria de ter todos os Senadores de 
cidades de praia ou não, como V. Exª, que é defensor 
do trabalhador, Senador Paulo Paim, nessa frente em 
defesa do trabalho de praia.

Com todo respeito ao Judiciário, aos juízes fe-
derais, mas eles, quando tomam decisões, o fazem 
com base técnica na lei, mas a lei é fria, o papel é frio. 
Devemos pensar no emprego, no trabalho, no turismo 
deste País.

Senador Lauro Antonio. 
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O SR. LAURO ANTONIO (PR – SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Magno Malta, Srªs e Srs. Senadores, a 
Constituição Federal, no capítulo destinado à ordem 
econômica e financeira, ampara a atividade do Turis-
mo ao determinar que “a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devem promover o turismo 
como fator de desenvolvimento econômico e social”.

Já o Plano Nacional de Turismo, criado para dar 
efetividade a esse comando constitucional, estabelece 
entre os seus objetivos a democratização do acesso 
ao turismo no País e, através deste, a redução das 
desigualdades sociais e econômicas de ordem regio-
nal, promovendo, desta maneira, a inclusão social pelo 
crescimento da oferta de trabalho e de renda. Dentre 
outros objetivos, está também o de promover, descen-
tralizar e regionalizar o turismo, estimulando os Entes 
Federados a planejar e estimular a prática do uso sus-
tentável das áreas naturais, desenvolvendo a atividade 
turística como veículo de educação ambiental, além 
de preservar a identidade cultural das comunidades e 
populações tradicionais.

E, diante disso, é indiscutível a necessidade de 
promoção do desenvolvimento de novos segmentos 
turísticos, dentre os quais o turismo rural, que vem 
despontando de forma promissora em nosso País, já 
que tem como particularidade ser parte do produto 
turístico sua própria ruralidade, com sua cultura, seu 
modo de vida e suas paisagens. Porém, a atual Políti-
ca Nacional de Turismo reserva um pequeno espaço a 
esse segmento, embora o Ministério de Turismo tenha 
estabelecido as diretrizes para o desenvolvimento do 
turismo rural no Brasil. Em 2004, pouca coisa foi de 
fato concretizada.

Srªs e Srs. Senadores, a prática desse segmento 
turístico tem crescido não apenas no nosso País, mas 
em todo o mundo e vem agregando muitos benefícios 
às localidades, tais como a interiorização e diversifica-
ção do turismo; ampliação da economia regional pelo 
estabelecimento de micro e pequenos negócios; me-
lhoria das condições de vida das famílias e diminuição 
da migração rural; integração das propriedades rurais 
com a comunidade e com as cidades; promoção de in-
tercâmbio cultural e conservação dos recursos naturais, 
além de resgatar a autoestima do homem do campo.

Por tudo isso, é fundamental que possamos apoiar 
projetos que estimulem o desenvolvimento do turismo 
rural. Sabemos que, em alguns Estados brasileiros, 
existem leis de estímulo a essa atividade, mas vejo 
a necessidade de ampliarmos as ações estratégicas 
visando a expansão e o fortalecimento do mercado in-
terno, com especial ênfase na função social do turismo.

Por acreditarmos firmemente que o turismo, em 
todos os seus segmentos e, especialmente, no âmbito 
do turismo rural, é uma atividade geradora de desen-
volvimento e cidadania para as regiões onde os em-
preendimentos estão instalados, eu estou apresentan-
do a esta Casa três projetos que tratam de questões 
tributárias, previdenciárias e trabalhistas para nortear 
esse importante setor.

As propostas têm como base as diretrizes para o 
desenvolvimento do turismo rural no Brasil; do Ministé-
rio do Turismo e dos estudos do Idestur – Instituto de 
Desenvolvimento do Turismo Rural –, que apresentam 
como principal objetivo suprir a ausência de ações 
capazes de regular, incentivar e oficializar o Turismo 
Rural como segmento turístico.

Gostaria de aqui, no plenário desta Casa, reiterar 
meu convite aos colegas Parlamentares para estarem 
conosco, membros da Subcomissão Permanente de 
Desenvolvimento do Nordeste, em Aracaju, no dia 19 
de março, para, durante a Visita Técnica ao nosso Es-
tado, discutirmos temas de incontestável importância 
para a nossa região, tais como Turismo e Cultura, Ca-
nal de Xingó e Bacia de Irrigação.

Contudo, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, alguns aspectos relacionados ao desen-
volvimento atuam de maneira simultânea e, por isso 
mesmo, não podemos deixar passar a oportunidade 
de juntos refletirmos e cobrarmos posições a respeito 
de temas como, por exemplo, a otimização e a regio-
nalização da malha aérea brasileira, um dos fatores 
determinantes para o crescimento do turismo na Re-
gião Nordeste.

Por tudo isso, tenho certeza que, juntos, nesta 
Casa, conseguiremos aprovar projetos que efetiva-
mente estimulem e apóiem o desenvolvimento desse 
crescente segmento econômico que é o Turismo Ru-
ral, principalmente na nossa região, o Nordeste, e em 
todo o nosso País.

Quero neste momento, Sr. Presidente, abrir um 
parêntese para informar que serei também parte inte-
grante em defesa dos trabalhadores de praia no Brasil, 
para continuarem gerando emprego e renda.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lauro Antonio, 
o Sr. Magno Malta deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eunício Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Concedo a palavra ao Senador Mag-
no Malta.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Presidente, Senador Eunício, Senador Lauro, Senador 
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Paim, Senador Flexa Ribeiro, o Brasil, aqueles que nos 
ouvem pelos meios de comunicação, pela Rádio Sena-
do e também na TV Senado, Sr. Presidente, estamos 
voltando de um período carnavalesco, e estou muito 
ávido para poder entender os números do Carnaval: 
das ocorrências policiais, dos estupros, dos seques-
tros, das mortes, dos atropelamentos que ficaram como 
rastro da festa do Carnaval.

Quero fazer dois registros muito importantes. O 
primeiro deles é que amanhã eu estou pedindo, para 
às 17h, uma reunião com a Frente da Família, Sena-
dor Paim, V. Exª que é defensor dos direitos humanos, 
aliás, referência na defesa dos direitos humanos. Nós 
temos um pastor iraniano, condenado à forca no Irã. 
Condenado à forca porque é cristão e não está dis-
posto a abrir mão da sua fé. 

Na época da cortina de ferro, há muitas histórias 
de pessoas que morreram por professarem a fé cristã. 
Por isso criou-se aquela mística de que o cistianismo 
matava cristãos, e a pessoa precisava abrir mão da 
sua fé, ser ateu para manter a sua pele. E tantos na-
queles dias pagaram com a própria vida. 

Lembro-me de uma história, Senador Paim, que 
li num livro chamado Torturados por Amor a Cristo.
Aquele líder é preso, colocado numa cela, numa soli-
tária, e espancado todos os dias. E na sua narrativa, 
porque ele sobreviveu, cortado com navalha, ele era 
levado, espancado no pátio do presídio, para negar a 
sua fé e dizer onde estavam os irmãos, que, normal-
mente, estavam em cavernas, escondidos, para que 
eles pudessem ser mortos, os cristãos, ou, no mínimo, 
abdicarem da sua fé, por causa do regime. 

Essa história me comove muito porque ele conta 
que, em determinado momento, eles acharam a famí-
lia dele, e levaram para o presídio o filho de 13 anos, 
que começaram a espancar, e o menino foi cortado 
à navalha na frente dele, no pátio. E já tinha mais de 
cinco, seis anos que ele tinha visto a família, saiu, dei-
xou aquele menino com sete anos de idade, seis anos, 
e viu o filho agora sangrando no pátio do presídio, e 
o colocaram para ver a cena, para que ele ficasse 
constrangido, sofrido e resolvesse falar. E ele disse, 
naqueles dias das imposições que colocavam sobre 
ele, uma delas era ser obrigado a comer as próprias 
fezes. E ele disse que, ao chegar ao pátio do presídio, 
num domingo pela manhã, ele calculava que era domin-
go pela manhã, eles começaram a cortar o menino à 
navalha, e o menino começou a sangrar, sangrar, Se-
nador Eunício, e sendo espancado. O menino olhava 
para ele, e ele, de longe, sem poder chegar perto do 
menino, e o menino foi obrigado a comer as próprias 
fezes, diante do pai.

E perguntaram a ele: “Agora é hora de falar?”. 
E ele olhou para o filho e disse: “É, meu filho, eu vou 
falar. Eu sou seu pai, você é meu sangue, eu não su-
porto ver você morrer dessa forma, e eu vou ter que 
entregar todo mundo”. Está no livro Torturados por 
Amor a Cristo.

E ele diz que o filho de 13 anos levanta os olhos, 
sangrando, machucado, olha para ele e diz: “Papai, 
não seja um traidor do Evangelho, deixe que eles me 
matem, e eu morrerei dizendo que Jesus é minha terra 
natal”. Quem sabe seja essa a convicção desse pastor 
iraniano – “Jesus é minha terra natal” – que está sendo 
condenado à forca.

Então, nós estamos pedindo, Senador Flexa, 
amanhã, pela Frente da Família, V. Exª, que perten-
ce à Frente da Família, Senador Paim, que pertence 
à Frente da Família, que assinou a Frente, Senador 
Eunício, uma audiência com o embaixador iraniano, 
para intercedermos.

É verdade que eles podem ter as suas regras, mas 
nós entendemos que num mundo livre... E nós temos 
autoridade para isso, porque no Brasil nós respeitamos 
a fé islâmica, nós respeitamos a confissão de fé islâ-
mica, nós respeitamos as vestes, o comportamento, 
as tradições. Este é um país laico, um país democrá-
tico. E eu penso também, Senador Paim, em pedir ao 
Presidente Lula, que é um cristão, que é católico, que 
interceda junto a Ahmadinejad, com quem ele tem uma 
boa relação, por causa das relações comerciais Brasil–
Irã, assim como ele intercedeu, a pedido dos Estados 
Unidos, na questão da usina nuclear, para que tenha 
clemência, e as pessoas tenham a possibilidade, não 
desrespeitando, porque ninguém tem esse direito, mas 
respeitando a todos, de confessar, de respeitar na sua 
confissão de fé, na sua profissão de fé.

Então, eu pretendo, amanhã, fazer esse pedido 
de audiência, e pretendo também, na Comissão de 
Direitos Humanos, fazer um convite ao embaixador 
iraniano. Ele vai aceitar se ele quiser. Mas eu acho 
que seria elegante, de bom-tom, ele vir e nos dizer o 
porquê de esse pastor estar sendo condenado à forca. 
Já por três vezes foi suspensa a sua execução, são as 
informações que tenho, e que ele nos informe melhor, 
porque o mundo moderno, Senador Eunício, em que 
nós estamos vivendo, não comporta mais esse tipo de 
coisa, de alguém ser apedrejado, de alguém ser en-
forcado por causa de confissão de fé, Senador Flexa.

Por isso, amanhã tomarei essa atitude. Amanhã, 
com a Frente da Família, farei esse ofício para ele nos 
receba. E também, não sei se amanhã ou na quinta-
-feira, quando nos reunimos, a nossa Comissão de 
Direitos Humanos, vou propor duas coisas a V. Exª, 
Senador Paim. 
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Primeiro, que o convidemos para vir à Comissão 
de Direitos Humanos. E vou propor a V. Exª que crie 
a subcomissão de enfrentamento à pedofilia e abuso 
de criança na Comissão de Direitos Humanos, porque, 
passada a CPI da Pedofilia, são diversos os casos que 
precisam de acompanhamento. E o melhor lugar é a 
Comissão de Direitos Humanos. 

Em segundo lugar, vou protocolar amanha a cria-
ção de uma frente parlamentar em defesa dos traba-
lhadores de praia, Senador Paim. Urge. O Brasil, se 
trabalhasse bem o turismo, faríamos dele o que Israel 
faz. A maior indústria de Israel é o turismo. E Deus nos 
deu geograficamente um presente. Deus nos deu mon-
tanhas, uma costa maravilhosa. Temos quilômetros e 
quilômetros de praias. De águas geladas a águas quen-
tes, temos neste País. As mais lindas praias do Planeta 
estão aqui. Se soubéssemos trabalhar isso, teríamos 
a indústria do turismo. A indústria do turismo salvaria 
este País, seria o nosso maior gerador de riquezas. 

Mas, hoje, veja o caso de Porto Seguro. Também 
o meu Estado é assim. Também o Ceará é assim. Os 
Estados de praia são assim: as grandes barracas, os 
restaurantes, onde acontecem grandes shows, que 
geram empregos diretos de cozinheiro, de garçom, 
de segurança, de entretenimento, o poder de atração 
desses investimentos na praia é muito grande. No meu 
Estado, as barracas de praia, os quiosques são muito 
bem feitos, localizados. As pessoas colocam barracas 
na areia. Até a pessoa mais simples aluga cadeira ali. 
O aluguel de cadeira, o trabalho informal, o vendedor 
de picolé, o vendedor de coxinha e até o restaurante 
de luxo ali dentro, com ar-condicionado, gerando em-
prego, gerando renda, gerando dignidade. Gerando 
dignidade por quê? Porque a honra de um homem é 
o seu trabalho. Um homem sem trabalho é um homem 
sem honra. 

E aí, com todo o respeito ao Judiciário, com todo 
respeito aos juízes federais, são jovens juízes que não 
querem nem saber. Alguns deles, quando os empresá-
rios, quando as associações vão argumentar a respeito 
dos empregos, do trabalho, sabem o que eles dizem?

“Eu não chamei o senhor aqui para fazer 
propaganda do seu negócio, o meu negócio 
é a lei”.

Ora, a minha mãe dizia que há momentos na 
vida em que a graça é maior do que a lei. Dizem que 
numa época, Senador Paim, a lei marcou um encontro 
com a graça. A lei é o texto, é legalista, é dura, é fria. 
Marcaram um encontro para oito horas da manhã, a 
lei chegou faltando cinco minutos para as oito horas e 
a graça não apareceu. Deu nove, deu dez e nada, deu 
meio-dia e a lei começou a xingar, começou a falar: 

“irresponsável, não cumpre, não cumpre, eu estou aqui 
desde cinco para as oito, cadê essa graça, irresponsá-
vel, não cumpre”. Deu meio-dia, deu três da tarde, seis 
e a graça não chegou. No outro dia, oito horas vem a 
graça cansada, arrastando os pés, andando devagar. 
A lei começou: “você é irresponsável, por que marcou? 
Ora, você não respeita, você desrespeita e começou a 
esbravejar”. A graça disse: “calma, eu estava chegando, 
mas eu vi uma mãe chorando, porque um filho tinha 
acabado de matar o outro por inveja e eu fui consolar 
o coração daquela mãe; eu vi alguns profetas no ca-
labouço, sofrendo sozinhos por amor à verdade que 
pregavam, por amor a Deus, e rejeitaram-se curvar a 
Baal, eu fiquei com eles; por fim, quando eu estava 
chegando aqui vi um jovem de 33 anos, a natureza 
revoltava-se com tudo aquilo, ele estava crucificado, 
morrendo, sofrendo, abandonado pelo pecado do mun-
do inteiro, eu resolvi ficar um pouco com ele, para ele 
não ficar sozinho, por isso me atrasei.”

Senador Eunício, minha mãe era analfabeta pro-
fissional. Sabe o que ela me dizia? Que há momentos 
na vida em que a graça tem que ser maior do que a lei. 
Sr. Juiz, a graça tem que ser maior do que a lei! Entre 
um texto da lei e o emprego de um pai que precisa co-
locar comida na mesa, ficamos com quem, Senador 
Paim? Sem transgredir, as crianças precisam comer! 
As famílias precisam se alimentar! Há uma margina-
lidade incrustada.

Se esses quiosques de praia, aqueles que forem 
boca de fumo e forem pontos de tráfico de droga é 
preciso que sejam fechados e os donos serem presos. 
Mas aqueles que estão trabalhando, os empresários 
que estão trabalhando, que estão gerando o emprego... 
Veja o caso de Porto Seguro, agora, Senador Lauro, V. 
Exª que conhece bem Porto Seguro. Em Porto Seguro 
agora o juiz determinou fechamento de algumas gran-
des barracas, outras estão sendo fechadas. Lá tem o 
caso do Axé Moi, por exemplo, do Tô à toa, que é gran-
de, sabe, tem até heliporto, heliporto, porque causa 
dos turistas do mundo inteiro, porque Porto Seguro é 
o útero do Brasil, é o útero, o Brasil foi gerado ali. Ali 
descobriram o Brasil. O mundo inteiro faz turismo ali, 
no útero. E agora uma determinação para se tirar... Os 
turistas são atraídos por aquilo lá, pela cultura musical 
baiana, onde acontecem os grandes shows de axé, as 
grandes passagens de ano.

No Tô à Toa, aliás, foi a minha amiga Gilmelândia 
que fez essa passagem de ano. Quem chega a Porto 
Seguro vê a mão de obra qualificada e a mão de obra 
que também não é, porque é um trabalho informal, 
que é gerado. Aí, é em nome de quê? Porque é área 
de marinha...Vem cá, nós vamos ser invadidos agora 
pela Inglaterra? Estão pedindo para botar os canhões 
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lá, é? Bin Laden vai mandar algum negócio para cá? 
Quem vai invadir aqui, oh? Quem é? Por quê? O que 
vai acontecer? Nessa área de marinha, o quiosque 
está errado, por que ali tem de colocar o quê? Tem de 
colocar canhão para atirar lá para dentro? Não, por-
que é área de marinha e pertence à Federação? Se 
pertence à Federação, pertence ao povo. Ué, se é do 
Brasil, é nosso mesmo, é de quem está trabalhando 
lá. Está tudo certo.

Então, essa frente, Senador, e quero convocar 
os deputados dessas áreas, dos Estados; quero con-
vocar o Senhor, que é do Ceará, para não pagar o 
preço depois, quando for governador, de ser arruado 
por ordem judicial, por atrevimento do Ministério Pú-
blico – tem muito promotor sério, mas tem muito pro-
motor atrevido –, quando for governador e ter de tirar 
o emprego e o pão de quem está lá, com dignidade, 
na ponta, tratando bem o turista. V. Exª, Senador Iná-
cio... Os Senadores do Ceará que se juntem; os Se-
nadores do Rio Grande do Sul que se juntem. Lá não 
tem praia de água salgada, Flexa; mas de água doce, 
no seu Estado, as mas mais bonitas estão lá, não é? 
As de água doce?

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – E sal-
gada também, Senador.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Mas as de 
água doce, as mais bonitas, estão onde?

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – No 
Pará. E as salgadas também.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Está vendo? 
Você vai assinar a frente conosco?

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – É ló-
gico que sim.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – E eu gosta-
ria que V. Exª, com a ousadia que tem, fosse conosco 
ao Embaixador do Irã, também em nome dos cristãos 
do Brasil.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
apoio, mas não vou ao Irã, não.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Não, ao Irã, 
não; só à Embaixada aqui. Mas não é ao Irã. Nós va-
mos só à embaixada, não é, Paim? Então, veja que 
há uma determinação de todo mundo, não é Senador 
Eunício, de fazermos esse enfrentamento. Se a legisla-
ção precisa ser mudada nesta Casa, porque é a Casa 
de leis, nós vamos mudar – não é Senador Paim? –, 
para que o juiz não tenha dificuldades.

Então, com todo o respeito aos juízes deste País, 
é preciso que respeitemos primeiro o trabalho. Com 
todo o respeito aos trabalhadores de praia do meu 
Estado, o Espírito Santo, 

De Conceição da Barra, desde as praias de São 
Mateus até Presidente Kennedy, toda costa do meu 

Estado, aos trabalhadores de praia, saibam que essa 
frente vai fazer esse enfrentamento para que nós não 
permitamos esse tipo de abuso em área da Marinha 
ou em área da nação que pertence a todos nós.

A área da nação pertence a quem recolhe im-
posto na nação.

Senador Paim com o aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 

Magno Malta, rapidamente para não tirar o seu tempo, 
quero cumprimentar pelo pronunciamento e pode saber 
que a Comissão de Direitos Humanos concorda com a 
linha do seu pronunciamento, convidando o Embaixador 
do Irã. É um convite. V. Exª colocou muito bem, para 
que ele venha à comissão. Nós não podemos concor-
dar que um pastor seja executado porque tem a sua 
religião. Por outro lado, também, a subcomissão que 
V. Exª propõe eu achei muito interessante e de fato é 
lá, na Comissão de Direitos Humanos que nós temos 
de discutir esse tema sob a coordenação, já digo de 
pronto, de V. Exª assim que a comissão for empossa-
da. Terceiro os trabalhadores de praia, V. Exª também 
tem toda razão. E aí falando de juiz, quero aproveitar 
esse gancho, já falei ontem, venha uma decisão do TST 
por unanimidade em uma das turmas. O trabalhador 
que por ventura ficar com dívida junto ao Serviço de 
Proteção ao Crédito ou Cerasa isso será motivo da 
empresa não empregá-lo. Então, no momento que ele 
mais precisa, que está desempregado, atrasou uma 
prestação na loja, no botequim da esquina ou no ban-
co... Felizmente hoje, visitaram-me aqui a Associação 
dos Magistrados do Trabalho e disseram que não há 
entendimento nenhum, foi uma turma que tomou essa 
decisão absurda. Nós já aprovamos projetos aqui e isso 
é crime hediondo. Por fim, parabéns a V. Exª. Estamos 
juntos na frente em defesa dos trabalhadores de praia.

O SR. MAGNO MALTA (PR – ES) – Aliás, qual-
quer lei e qualquer regra imposta ou para ser posta 
deve ser não da exceção para a regra. Deve ser feita 
da regra para a exceção. 

O sujeito pode está com o nome no Cerasa, por-
que o filho ficou doente e ele não teve como pagar o 
carnê da C&A, porque teve de pagar a farmácia.

Aí é tratar todo mundo como bandido.
Bandido tem, mas é em todo lugar. Na igreja, aqui 

e em todo lugar. Todo lugar tem.
As coisas têm de ser tratadas da regra e não 

da exceção para a regra. É da regra para a exceção. 
Então, V. Exª está certo. Se demandar uma luta, 

certamente estaremos juntos. V. Exª sabe que pode 
estar comigo. Então, conto com todos, conto com a 
solidariedade do País em relação às duas causas.

Quero pedir aos irmãos brasileiros, nossos ir-
mãos cristãos, sejam católicos ou sejam evangélicos, 
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qualquer que professe a fé cristã que nos unamos nas 
redes sociais em defesa do pastor iraniano, no Twitter, 
no Facebook, no Orkut.

Aliás, quero avisar que há um fake no Twitter, 
MagnoPMalta, que não sou eu. É um fake que cria-
ram. Há pessoas achando que estão falando comigo. 

Ele já foi detectado, já com ação judicial. Foi de-
tectado pela Polícia Federal. Ele foi criado em 2010, 
e essa detectação é criminosa! E já sabemos quem 
criou também!

Então, não está falando comigo, porque eu não 
tenho twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho 
Orkut. Então, esse MagnoPMalta não sou eu – há uma 
foto minha. Alguém fez isso criminosamente.

Por favor não acessem, porque não estão falan-
do comigo.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Eunício Oliveira, Srs. Sena-
dores, venho à tribuna hoje tratar de um assunto que 
já abordamos em outras ocasiões. Lamento inclusive 
voltar a tratá-lo, em função de trazer aqui uma notícia 
trágica no pronunciamento que faço hoje.

Trata-se de graves acidentes que têm ocorrido 
na Amazônia, em especial no Estado do Pará, aci-
dentes aéreos. 

A miopia do Governo Federal está causando sé-
rios prejuízos à Amazônia. Faltam recursos em diver-
sas áreas, Presidente Senador Eunício, mas uma, em 
especial eu, como disse, gostaria de chamar a atenção 
neste meu pronunciamento na noite de hoje.

Hoje, terça-feira, tivemos mais um – o quinto! – 
acidente aéreo em apenas vinte dias. De acordo com 
informações da imprensa, um avião bimotor Caravan, 
com prefixo PTPTB, da companhia CTA (Claiton Táxi 
Aéreo), caiu na manhã de hoje logo depois de decolar 
do Aeroclube Amazonas, em Manaus. O acidente viti-
mou fatalmente o piloto, Antônio José de Almeida Maia.

Sr. Presidente, como disse, este é o quinto aci-
dente em vinte dias. No último sábado, tivemos no Pará 
outra tragédia, que comoveu todo o Estado.

Pela manhã de sábado passado, três pessoas 
morreram na queda de um bimotor modelo Sêneca, 
de prefixo PT-LAB, na localidade Jenipaúba, perto do 
Município do Acará.

Segundo informações do Aeroclube do Pará, a 
aeronave sumiu dos radares da Aeronáutica cerca de 
18 minutos após decolar do aeroporto Brigadeiro Protá-

sio Lopes de Oliveira. O avião passou por manutenção 
na véspera e estava liberado para voo.

Com a queda do avião, o Pará perdeu três filhos, 
entre eles o meu amigo Deputado Estadual Alessandro 
Novelino, de apenas 39 anos. Também morreram os 
outros dois ocupantes do avião: o assessor do Depu-
tado Novelino, José Augusto dos Santos, e o piloto da 
aeronave, Roberto Carlos Figueiredo.

O Deputado Estadual Alessandro Albuquerque 
Novelino, do Partido da Mobilização Nacional (PMN), 
tinha, como eu disse, 39 anos, era casado com a Srª 
Christiane e pai de duas filhas, Liandra e Alexia. Ele 
iniciou sua carreira política como Deputado Estadual no 
ano de 2002, quando foi eleito pela primeira vez pela 
legenda do PL (Partido Liberal), recebendo cerca de 
28 mil votos no Estado. Naquele mandato, apresen-
tou inúmeros projetos de relevante valor, tais como o 
projeto de gás veicular, dando início à construção da 
Gaspará, empresa de economia mista subsidiada pelo 
Governo do Estado. 

Foi líder da bancada do partido durante o primei-
ro mandato, apresentando inúmeras proposições em 
benefício do Estado do Pará, sendo ainda membro da 
Comissão Permanente de Transporte. Após 4 anos de 
mandato, em 2006, Novelino reelegeu-se deputado es-
tadual pelo PSC (Partido Social Cristão), sendo eleito 
com aproximadamente 36 mil votos. No atual mandato, 
Alessandra Novelino era líder da bancada e apresen-
tou vários projetos e proposições em favor do Pará, 
especialmente nas regiões do Marajó, Sul e Sudeste 
do Estado. Com estas lembranças, deixo minha soli-
dariedade aos amigos e familiares de Alessandro, do 
piloto Roberto e do assessor, José Augusto.

Encaminho à Mesa, Presidente, um requerimento, 
nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Inter-
no, para que seja consignado nos Anais do Senado 
voto de pesar pelo falecimento do Deputado Estadual 
Alessandro Novelinho.

Requeiro ainda a inserção em ata do voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento, que sejam apresentadas 
condolências à família e que o voto seja encaminhado 
também aos deputados da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Será V. Exª atendido, Senador Flexa 
Ribeiro, na forma regimental.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, como fiz referência, foram cinco acidentes 
nos últimos 20 dias na Amazônia. 

Hoje pela manhã, tivemos uma audiência pública 
na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle, com requerimento dos 
Senadores Rodrigo Rollemberg e Sérgio Souza; lá 
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estiveram como convidados a Srª Danielle Alcântara, 
Superintendente de Regulação Econômica e Acompa-
nhamento de Mercado da Agência Nacional da Aviação 
Civil – ANAC; o Sr. Rogério Coimbra, Secretário de 
Política Regulatória da Secretaria da Aviação Civil da 
Presidência da República; o Sr. José Márcio Monsão 
Mollo, Diretor-Presidente do Sindicato Nacional das 
Empresas Aeroviárias; o Sr. Luiz Miyada, Assessor da 
Diretoria de Aeroportos da Empresa Brasileira da Infra-
estrutura Aeroportuárias – Infraero; e o Sr. Adalberto 
Vasconcelos, Secretário de Fiscalização de Desesta-
tização e Regulação do Tribunal de Contas da União; 
e também a senhora representante do Ministério da 
Justiça, cujo nome não está aqui na relação.

Essa audiência da Comissão de Meio Ambien-
te foi muito proveitosa porque, com a participação de 
vários Senadores, se pode discutir toda essa proble-
mática não só da infraestrutura aeroportuária, como 
também da segurança do setor aeroviário no Brasil, 
em especial na Amazônia, porque lá estavam vários 
Senadores da Amazônia – Senador Pedro Taques, 
Senador Eduardo Braga, Senador Jorge Viana –, que 
puderam tecer vários comentários sobre isso.

Vamos também discutir com mais profundidade, 
inclusive, na Comissão de Infraestrutura. Lá foi instala-
da uma subcomissão temporária sobre a aviação civil, 
que tem a presidi-la o Senador Vicentinho Alves, do PR 
do Tocantins, como Vice-Presidente o Senador Vital do 
Rêgo, do PMDB da Paraíba, e como relator o Senador 
Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Essa subcomissão vai 
poder aprofundar o estudo sobre todo o setor de avia-
ção no Brasil, tendo um plano de trabalho já aprovado 
na reunião de instalação. Amanhã, nós vamos fazer a 
primeira reunião e, com certeza absoluta, vamos po-
der estudar em profundidade essa questão não só da 
infraestrutura aeroportuária, mas, em especial, essa 
questão que aflige a nós, da Amazônia, que é a ques-
tão da segurança e também dos aeródromos da nossa 
região, que têm necessidade de uma infraestrutura de 
aviação regional bastante importante.

Há algum tempo, aqui, no Senado Federal, lá em 
2009, quando a Anac anunciou a intenção de fechar os 
escritórios regionais, eu lembro que fiz pressão, aqui 
da tribuna, Senador Paim, porque não era possível que 
a Anac fechasse os seus escritórios nos Estados, para 
que as reclamações fossem feitas pela Internet, e esse 
esvaziamento acabou acontecendo gradativamente.

Em março de 2011, estive na Anac, com o então 
presidente interino, hoje Diretor de Aeronavegabilidade, 
Sr. Cláudio Passos Simão, que fez algumas conside-
rações preocupantes.

Trouxe o assunto à tribuna no mesmo dia, 2 de 
março, alertando para o tema. Vou relembrar alguns 
trechos daquele pronunciamento que fiz há pratica-
mente um ano:

O Dr. Cláudio Passos disse-me que, a 
partir do fechamento dos escritórios, a fisca-
lização e o atendimento, fora do eixo Rio/São 
Paulo/Brasília, serão feitos pela Internet e pelo 
telefone, através do Fale com a Anac, portanto 
o atendimento virtual.

O Dr. Cláudio Passos fez uma referência 
à falta de pessoas no quadro da Anac; às di-
ficuldades orçamentárias, uma vez que 80% 
das taxas pagas nos aeroportos brasileiros vão 
para o Tesouro Nacional, e a Anac fica sem 
recursos para cumprir com as obrigações de 
fiscalização da aviação civil em nosso País.

Preocupa-nos, porque é um sistema de 
transporte que precisa realmente ter controle 
não só nos aeroportos como também contro-
le pela Anac das revisões dos equipamentos. 
É necessário saber se os equipamentos que 
estão voando estão com as suas revisões em 
dia; não só as grandes aeronaves, mas tam-
bém os aviões de pequeno porte que ligam 
cidades do interior do Brasil e, em especial, 
no meu Estado do Pará e na minha Amazônia.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo 
Federal não pode ser omisso. Não podemos afirmar 
que esses acidentes possuem relação direta com a 
falta de estrutura da Anac. As investigações sobre as 
causas ainda estão ocorrendo. Porém, infelizmente, 
elas podem, sim, ter alguma conexão.

Não sou eu quem afirma isso. Gostaria de, rapi-
damente, ler trecho de entrevista com o piloto aposen-
tado Carlos Camacho, que hoje é um dos principais 
especialistas em segurança de voo no Brasil e diretor 
do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A entrevista, 
concedida ao repórter Cláudio Darwich, foi publicada 
no Diário do Pará Online, nesta terça-feira.

Diário: As medidas necessárias de se-
gurança estão adequadas na nossa região?

Carlos Camacho: Como um todo ainda 
não. A Anac precisa de um número de pro-
fissionais, investigadores e inspetores muito 
maior do que hoje ela tem. No passado, os 
militares da Força Aérea Brasileira cobriam 
todo o território nacional fazendo este tipo de 
fiscalização. Hoje, não estando mais na mão 
dos militares, a Anac tem a obrigação de efe-
tuar as fiscalizações e acompanhamentos das 
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aeronaves. Este é um ponto que a Anac de-
veria esclarecer.

Diário: Mas estas fiscalizações aconte-
cem ou não?

Camacho: Nosso entendimento é que 
ainda tem muita aeronave circulando em situ-
ações que, se passassem realmente por uma 
fiscalização, elas não poderiam estar voando. 
São pilotos com credenciais vencidas e manu-
tenções que não foram bem feitas.

Sr. Presidente, para reforçar essa urgente ne-
cessidade de maior atuação da Anac na Amazônia, 
registro também matéria publicada hoje, no início da 
tarde, no Portal ORM. Diz a reportagem:

Pilotos querem o retorno do escritório 
da Anac no Pará

De acordo com o presidente do Aeroclu-
be, Paulo Rodrigues, com o número de aero-
naves, a fiscalização, por apenas dois agentes, 
fica muito deficiente. “Só no Pará são, pelo 
menos, 300 aeronaves, sendo que eles ainda 
são responsáveis em fiscalizar as atividades 
no Amapá e no Maranhão”, denuncia Rodri-
gues, diz a matéria do Portal ORM.

Srªs e Srs. Senadores, a Anac deve explicações. 
Mais que isso: deve tomar atitudes para melhorar a 
fiscalização. E isso não pode ser feito online, como 
pensam alguns tecnocratas que se preocupam mais 
com números do que com pessoas.

Peço à direção da Anac e ao Governo Federal 
que sejam mais humanos. Apenas isso. E que deixe 
de ser omisso em relação às tragédias e mortes que 
estão ocorrendo na Amazônia. O risco de algo ainda 
maior é permanente se nada for feito.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/

PMDB – CE) – Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 79, DE 2012

Requeiro nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja con-
signado nos anais do Senado Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Deputado Estadual Alessandro Novelino. 
Requeiro, ainda:

a) Inserção em ata de voto de profundo pesar 
pelo falecimento;

b) Apresentação de condolências à família;

c) Que o voto seja encaminhado aos Deputados 
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará.

Justificação

No sábado (25), um avião bimotor modelo Sêneca, 
de prefixo PT-LAB, caiu na localidade Jenipaúba, perto 
do Município do Acará. A aeronave sumiu dos radares 
da Aeronáutica cerca de 18 minutos após decolar do 
aeroporto Brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira.

Com a queda do avião, o Pará perdeu três filhos, 
entre eles o deputado estadual Alessandro Novelino, 
de apenas 39 anos. Também morreram os outros dois 
ocupantes do avião: o assessor de Novelino, José 
Augusto dos Santos e o piloto da aeronave, Roberto 
Carlos Figueiredo.

O deputado estadual Alessandro Alburque Nove-
lino, do Partido da Mobilização Nacional (PMN) tinha 
39 anos, era casado com a senhora Christiane e pai 
de duas filhas: Liandra e Alexia. Ele iniciou sua carrei-
ra política como deputado estadual no ano de 2002, 
quando foi eleito pela primeira vez pela legenda do PL 
(Partido Liberal), recebendo cerca de 28 mil votos no 
Estado. Naquele mandato apresentou inúmeros projetos 
de relevante valor, tais como: o projeto de gás veicular, 
dando início à construção da Gaspará, empresa de 
economia mista subsidiada pelo Governo do Estado.

Foi líder da bancada do partido durante o primei-
ro mandato, apresentando inúmeras proposições em 
benefício do Estado do Pará, sendo ainda membro da 
Comissão Permanente de Transporte. Após 4 anos 
de mandato, em 2006, Novelino reelegeu-se deputa-
do estadual pelo PSC (Partido Social Cristão), sendo 
eleito com aproximadamente 36 mil votos. No atual 
mandato, Alessandro Novelino era líder da bancada 
e apresentou vários projetos e proposições em favor 
do Pará, especialmente nas regiões do Marajó, Sul e 
Sudeste do Estado.

Peço que este voto seja estendido aos outros dois 
mortos no acidente, o Assessor do Deputado, Sr. José 
Augusto, e ao piloto da aeronave, Sr. Roberto Carlos.

Sala das Sessões, de 2012. - Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – A Presidência encaminhará o voto de 
pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Eunício Oliveira. Bloco/
PMDB – CE) – Eu solicito a V. Exª que assuma a Pre-
sidência. Vou dar uma palavra e, depois, o Senador 
Paulo Paim, que está na ordem de inscrição.

Passo a Presidência a V. Exª.
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O Sr. Eunício Oliveira deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Fle-
xa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Concedo a palavra ao Senador Eunício Olivei-
ra, do PMDB, do Ceará. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 
segunda-feira, tivemos a oportunidade de acompanhar 
um importante dia de trabalho da Presidente Dilma 
Rousseff no meu Estado, Ceará.

Sem dúvida, foi um dia em que todos os cearen-
ses renovaram a admiração e o reconhecimento pelo 
que a Presidente tem feito para melhorar as condições 
de desenvolvimento do Estado e do nosso povo.

Ao lado do Governador Cid Gomes e de outras 
autoridades, acompanhamos visitas a uma série de 
obras fundamentais para a região metropolitana de 
Fortaleza. 

No Município de Maracanaú, na Grande Forta-
leza, tivemos a oportunidade de presenciar a primeira 
viagem entre as Estações Virgílio Távora e Rachel de 
Queiroz da linha do Metrô de Fortaleza, o Metrofor.

Logo depois, Sr. Presidente, nosso Governo anun-
ciou investimentos de R$2 bilhões para a nova linha 
do sistema. Será uma estrutura que vai unir o Metrô, o 
Veículo Leve sobre Trilhos, o chamado VLT, e as demais 
linhas que compõem o sistema viário de Fortaleza.

Como reconheceu a própria Presidente, dizendo 
em seu discurso: “Poucas cidades do Brasil terão uma 
estrutura de transporte coletivo como a que eu vejo 
sendo construída em Fortaleza”.

São obras que vão apagar a frustração popular 
decorrente dos históricos atrasos que já sofreram ao 
longo de mais de dez anos.

Hoje, Sr. Presidente, o Ceará vive um momento 
importante do seu planejamento administrativo, ge-
renciado e capitaneado pelo nosso Governador, Cid 
Gomes.

Com isso, podemos ver os resultados de inves-
timentos em obras de infraestrutura, com recursos 
próprios ou em parcerias com os governos federal e 
municipal.

Aproveito a oportunidade para lembrar a esta 
Casa que as obras do Metrô de Fortaleza, o Metrofor, 
estão dentro dos princípios da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, que amplamente discutimos na 
Comissão de Constituição e Justiça e aprovamos no 
final do ano passado.

Outro dado para assinalar sobre o nosso metrô 
é a qualidade dos trens urbanos, fabricados por uma 
empresa cearense, instalada numa pequena cidade do 

interior do Estado, no meu querido cariri, na cidade de 
Barbalha, gerando segurança em nossos empresários 
e emprego para os nossos trabalhadores.

Tenho confiança que, pelo ritmo de trabalho veri-
ficado e pelas palavras ditas pelo Governador Cid Go-
mes, na tarde de segunda-feira, realmente em junho 
deste ano o metrô iniciará o trajeto entre Maracanaú 
e Parangaba e, em outubro, o trecho completo, até o 
centro de Fortaleza.

Sr. Presidente, no Município de Caucaia, a Pre-
sidenta Dilma conheceu a Estação de Tratamento de 
Água, a chamada ETA-Oeste, integrada ao projeto do 
“Eixão das Águas”.

Realmente, a Companhia de Água e Esgoto do 
Ceará, Cagece, e a Secretaria de Recursos Hídricos, 
tão bem dirigida pelo Secretário César Pinheiro, rea-
lizam, em parceria, uma obra impressionante no Es-
tado do Ceará.

Esse empreendimento, que é outra parceria entre 
o Governo Federal e o Governo Estadual, possibilita 
mais de cinco mil litros de água tratados por segundo, 
o que dá segurança hídrica a Fortaleza, Maracanaú, 
Caucaia e Região Metropolitana, até o ano de 2030.

A primeira etapa foi entregue há pouco tempo. 
Agora, a Cagece trabalha já na segunda etapa, com 
a colocação de filtros, um reservatório-pulmão, uma 
estação elevada e uma adutora de 11,7 quilômetros 
de extensão. O investimento total será da ordem de 
R$158 milhões, com a conclusão da obra prevista para 
outubro deste ano.

Aproveito ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, para lembrar que o “Eixão das Águas” é essencial 
para o funcionamento de projetos importantes, como 
a siderúrgica que está sendo construída no Ceará e a 
Refinaria Premium, da Petrobras, no complexo indus-
trial e portuário do Pecem.

Para o Estado do Ceará, onde os problemas de 
abastecimento de água exigem um trabalho perma-
nente, é muito importante assinalar que a maior obra 
hídrica do Brasil está acontecendo no chamado Eixão 
das Águas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é por esse 
motivo que tenho a certeza de que a Presidente Dilma, 
nessa segunda visita que fez ao Ceará, presenciou um 
momento excepcional que a economia do nosso Estado 
está vivendo, fruto da garra e do empreendedorismo 
do povo cearense e também da grande parceria que 
une o Governo Estadual, tão bem dirigido pelo Gover-
nador Cid Gomes, e o Governo Federal.

Antes de concluir, Sr. Presidente, quero fazer tam-
bém um registro importante. Não é de hoje que tenho 
ocupado esta tribuna para chamar atenção do Gover-
no Federal para as péssimas condições de tráfego na 
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BR-230, a chamada Transamazônica, que passa pela 
minha querida cidade de Lavras da Mangabeira e que 
tem causado muitos acidentes, pelo péssimo estado 
em que ela se encontra: desgastada, deteriorando ve-
ículos, fazendo com que as pessoas tenham uma de-
mora imensa nos seus deslocamentos, prejudicando 
com isso os veículos que transportam cargas. Trajetos 
que poderiam ser feitos em menos de trinta minutos 
levam mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas!

Pois bem, cumpre-me aqui assinalar que, na se-
mana passada, depois de um longo período de espera, 
de questionamentos e de reclamações, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, final-
mente, anunciou a emissão da ordem de serviço para 
início imediato da recuperação do trecho verdadeira-
mente intransitável de 34 quilômetros daquela rodovia, 
que atravessa três Municípios do Cariri: Farias Brito, 
Várzea Alegre e a minha querida terra natal, Lavras 
da Mangabeira. O projeto contempla duas etapas: a 
manutenção do trecho orçado em R$7 milhões e a sua 
reconstrução, com investimentos previstos da ordem 
de R$30 milhões.

Eu queria aproveitar esta oportunidade para pa-
rabenizar, portanto, ao povo e aos prefeitos daqueles 
três Municípios que compõem a região do Cariri, que 
tanto reivindicaram e batalharam por essa obra, cuja 
realização removerá um sério entrave ao desenvolvi-
mento econômico da nossa região do Cariri.

Concluo, Sr. Presidente, agradecendo e afirman-
do que atualmente o nosso Estado realiza investimen-
tos em parceria com o Governo Federal – como diria 
o Presidente Lula – nunca vistos em toda a história 
deste País.

Era o que eu tinha a dizer, agradecendo ao Se-
nador Paulo Paim e a V. Exª pela sua presença aqui 
no Senado e pela paciência de nos ouvir.

Muito obrigado e boa-noite!
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Agradeço ao Senador Eunício e convido o Se-
nador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, para 
fazer o seu pronunciamento.

V. Exª dispõe de vinte minutos, Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Flexa Ribeiro, Senador Eunício, acabei falando às 
20h34min porque, embora estivesse inscrito bem mais 
cedo, fui à posse do Presidente da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores no Comércio, o Presidente 
Levi. Foi uma atividade belíssima, que se realizou mais 
ou menos às 19 horas. Fiz o meu pronunciamento, e 
cumprimento, mais uma vez, o Levi e o Schultz, esse 
lutador que passou por um momento muito difícil em 

termos de saúde, mas se recuperou. E lá, Presidente 
Flexa, foi muito festejada a aprovação, pelo Senado, 
da regulamentação da profissão de comerciário, pro-
jeto de nossa autoria do qual foi relator o Senador Ri-
cardo Ferraço. Estavam lá todas as centrais sindicais, 
representantes de empresários, de trabalhadores e do 
Ministério Público, fazendo essa justa homenagem aos 
trabalhadores do comércio.

Queria também, Sr. Presidente, aproveitar este 
momento para agradecer muito o convite que recebi 
para falar, ainda este mês, no México, sobre o Esta-
tuto do Idoso e políticas públicas da época em que se 
avança na idade, a partir dos 60 a 65 anos, mas infe-
lizmente não poderei atender. Posso tentar, no outro 
encontro, que será no Caribe – e o convite também já 
veio –, adaptar a agenda para que, na oportunidade, 
consiga, então, estar nesse segundo encontro interna-
cional. Agradeço a todos pelo convite e justifico aqui 
porque entendo que, neste momento, é fundamental 
continuar no Brasil devido a vários projetos que se 
encontram na pauta.

Também agradeço o convite feito pelo ex-Gover-
nador do Rio Grande do Sul Antônio Britto, que coor-
dena o setor farmacêutico no Brasil, as associações 
de empresários, pelo convite que fez a mim e a outros 
Senadores e Deputados para que visitássemos diversos 
países da Europa, no feriado da Semana Santa, com 
o objetivo de ver como se dá a produção de remédios 
nesses países, para que possamos produzir aqui cada 
vez com mais qualidade. Tentaremos adaptar a agenda.

Sr. Presidente, também é importante registrar, eu 
que falo tanto dos trabalhadores, a situação do setor 
têxtil em nosso País.

Trago à tribuna um tema de extrema importância 
para a economia de nosso País, ou seja, a perda de 
competitividade da indústria têxtil brasileira, que, de 
alguns anos para cá, vem somando saldos negativos 
em nível de emprego, déficit de milhões de dólares na 
balança comercial.

São, sem dúvida, uma questão de emergência 
as políticas que devem ser adotadas para estimular 
essa indústria para que ela continue competitiva e 
gerando emprego dentro e fora do País. Começando 
pela reestruturação da carga tributária, muito pesada, 
fazendo com que a concorrência seja desleal, sendo 
que, há 20 anos, o setor têxtil vem sofrendo perdas 
com a entrada de produtos importados no País. Por 
exemplo, em 2011, as importações, principalmente da 
China, cresceram 40,6% nesse setor. Enquanto a in-
dústria têxtil nacional caiu 14,7%, a de vestuário caiu 
3,2%, conforme dados da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil (Abit).
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Segundo a Associação Brasileira de Indústria 
Têxtil (Abit), o setor tem reclamado, com justa razão, 
um tratamento mais justo e com maior isonomia na 
competição, para que o emprego de milhares de tra-
balhadores seja mantido. Números apresentados pela 
Abit mostram que, em 2011, houve queda em torno 
de 20 mil empregos no Brasil. A balança comercial 
registrou um déficit, nessa área, de US$4,5 milhões, 
o maior déficit desde o ano de 2006. Sabemos que 
outros setores também encontram dificuldade: o setor 
moveleiro, o setor do calçado, o setor da tecnologia. 
Enfim, é preciso que se faça o movimento para forta-
lecer esses setores tão importantes.

Cabe lembrar – e hoje houve uma reunião na 
Presidência do Senado – que está para ser votada em 
breve, aqui na Casa, a Resolução nº 72, de 2010, que 
estabelece a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação, nas operações interestaduais com 
bens e mercadorias importados do exterior. Ou seja, 
em resumo, com a aprovação dessa resolução, nós 
estaremos, em verdade, melhorando a vida, eu diria, 
de todos os Estados. A Resolução nº 72, de 2010, de 
autoria do Senador Romero Jucá, encontra-se pronta 
para votação e, pela reunião que tivemos hoje, acre-
dito, Sr. Presidente, que ela seja votada com urgência 
aqui no Plenário do Senado.

Senador Flexa Ribeiro, permita-me que eu faça 
agora um comentário diferente de tudo aquilo que eu 
tenho aqui falado, da questão dos empresários e dos 
trabalhadores. Não posso deixar de registrar a home-
nagem que recebi na capital Porto Alegre, eu diria, 
de uma das principais escolas de samba do meu Es-
tado, a escola Imperadores do Samba. Tive a grata 
satisfação de ser homenageado na avenida, onde a 
Imperadores do Samba conta a nossa história. Eu digo 
nossa porque não é minha; nós aqui representamos a 
população, mas pega a referência de um menino ne-
gro, nascido em Caxias, até o Senado da República. 
Foi um momento lindo, em que milhares de pessoas 
aplaudiam e batiam palmas de pé. Ali eles estavam 
fazendo homenagem não ao Senador Paim, mas aos 
aposentados, por quem nós aqui lutamos tanto, às 
pessoas com deficiência, aos idosos, aos negros, aos 
índios, aos brancos, aos pobres, àqueles que são, de 
uma forma ou de outra, discriminados.

Foi uma festa linda. Quero cumprimentar não 
só a Imperadores do Samba. Eu cumprimento todas 
as escolas, e quero dizer que fomos vice-campões. A 
Imperadores do Samba perdeu por um décimo pela 
escola da Tinga, que também conta a história da minha 
cidade natal, Caxias do Sul, que é a Festa da Uva. Um 

décimo foi a diferença entre o 1º e o 2º lugar, e a es-
cola, então, que fez a homenagem ao nosso trabalho, 
às causas que nós defendemos aqui no Congresso 
perdeu por um décimo. Não um ponto: um décimo! 
Um décimo somente foi a diferença. Então, ficam meus 
cumprimentos também à Tinga.

Quero aqui também destacar, com certeza, to-
dos aqueles que ali estavam naquela avenida. E re-
pito, Senador Flexa: eram milhares de pessoas. E há 
uma parte do samba em que eles dizem: “Aplausos ao 
nosso Senador, orgulho do Brasil”. E a bateria parava, 
e todos batiam palmas de pé. 

Isso emociona qualquer um. Eu confesso que, ao 
mesmo tempo em que eu acompanhava o samba, eu 
deixei que as lágrimas rolassem. Foi uma homenagem 
bonita, linda, emocionante, que fez com que eu valori-
zasse ainda mais essa cultura popular, o carnaval, que 
é hoje uma referência no Brasil, no âmbito internacional.

Falo com a maior traquilidade porque sei que 
alguns não gostam de samba e não gostam de car-
naval, mas é legítimo, como existem alguns que não 
gostam de futebol. Mas, com certeza absoluta, o car-
naval se torna, a cada dia que passa, uma verdadeira 
aula de história.

Eu acompanhei o carnaval do Rio, lamentei o que 
aconteceu em São Paulo, onde a história do Brasil, em 
certos momentos, é contada na avenida, não homena-
geando somente personalidades, ou lideranças, mas 
porque ali se retratam momentos da vida nacional. E 
foi isso que eu vi, inclusive com a Tinga, que ganhou, 
que retrata a Festa da Uva e a história da participa-
ção principalmente da comunidade italiana na Serra 
Gaúcha, e, claro, bem mais forte em Caxias do Sul.

O tema enredo de 2012 da Imperadores do Sam-
ba levava como nome: “O leão na luta, que faz o bem 
sem olhar a quem”.

Muito mais do que falar de mim eu quero mais é 
agradecer às seguintes pessoas: o presidente da es-
cola, Luis Carlos Amorim; a vice-presidente, Ademira 
Silva; a diretora do Departamento Social, Flávia Re-
gina Costa; o diretor do Departamento de Marketing, 
Marcos Vinicius Lima da Silva; o Diretor de Carnaval, 
Bráulio Pontes; o intérprete oficial, Vinícius Machado; 
o autor do samba, Hugo Fiscal; o Diretor de Harmo-
nia, Victor Nascimento; o Diretor de Bateria, Sandro 
Brinco; a rainha da bateria, Liliane Pereira; a madrinha 
da bateria, Raquel Nunes; a musa da bateria, Ketlyn 
Couto; o mestre-sala e a porta-bandeira, Tiago Nas-
cimento e Fernanda Costa; a rainha da escola, Aline; 
o primeiro casal de passistas, Viviane e Andrezinho; 
a porta-estandarte – quem levou o estandarte que ti-
nha o leão com a nossa estampa –, Elisandra Farias; 
o figurinista, Luciano Maia.
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Na abertura da escola, um menino de 11 anos, 
Senador Flexa, fazia o papel de Senador. Era João 
Marcelo, 11 anos, ginasta do Clube Atlético União. O 
menino fez uma apresentação incrível. Parece que ele 
tinha visto cada gesto que faço aqui na tribuna, cada 
gesto quando falo da luta contra o preconceito, quando 
falo da liberdade, da igualdade, da justiça. O menino 
repetia cada gesto na tribuna. Foi magnífico! 

Cumprimento a assessora de imprensa, a Caro-
lina Rodrigues. Lema da Escola: “Nós somos a Resis-
tência do Samba”. O tema desenvolvido pelo historia-
dor Ramón Carvalho contou a nossa vida, desde que 
nascemos, em 1950, lá em Caxias do Sul. 

O carnavalesco Silvio Oliveira desenvolveu o 
tema em cinco setores, compostos por cinco carros 
alegóricos. Foram 20 Alas e cerca de 2.000 figurantes.

O primeiro carro: O Jovem Caxiense, que vence 
as adversidades, se desenvolve e cresce, trabalha e 
estuda.

O segundo carro: O Trabalhador pelo Rio Grande 
do Sul, já adulto, trabalhando em uma indústria meta-
lúrgica, vinculado ao movimento sindical, onde passa 
a defender as causas dos trabalhadores e todos os 
discriminados.

O terceiro carro: Conquista o Brasil, quando líder 
sindicalista, lutador das questões sociais, combate os 
preconceitos, ativista, é eleito pelo povo gaúcho quatro 
vezes Deputado Federal, uma vez Constituinte e duas 
vezes para o Senado.

O quarto carro: O Homem é um Mundo. Fala 
muito da nossa ida à África do Sul, quando fomos, em 
nome do Congresso, numa delegação de seis parla-
mentares, exigir a libertação do Nelson Mandela. Para 
alegria nossa, fomos recebidos por Winnie Mandela, 
entregamos o documento em nome deste Congres-
so, e o Nelson Mandela felizmente, pelo movimento 
internacional, naturalmente, foi libertado naquele ano.

E aí havia um carro que era uma maquete do 
Congresso Nacional, da Câmara e principalmente do 
Senado, e ali estavam os principais projetos que nós 
– V. Exª ajudou – aprovamos aqui, como, por exemplo, 
o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a política do 
salário mínimo, a questão do ensino técnico, e outros 
tantos que nós aqui discutimos e aprovamos, e a po-
lítica dos aposentados e pensionistas, como o fim do 
fator e o reajuste das aposentadorias, que aqui nós 
aprovamos, está parado na Câmara dos Deputados.

O quinto carro: O Homem é Um Leão, conquista 
o Senado e dá prosseguimento a uma luta iniciada na 
Câmara dos Deputados. 

Ali estavam amigos, inclusive irmãos, enfim, o 
Prefeito de Porto Alegre, que não é do meu Partido, 

José Fortunati, estava ali, desfilou junto, no mesmo car-
ro, a Secretária de Turismo do Estado, Abgail Pereira, 
que é do PCdoB, os Deputados Estaduais Nelsinho 
Metalúrgico e Adão Villaverde, e o Vereador de Porto 
Alegre João Bosco Vaz. 

Destaco aqui que apenas um jurado deu nove 
para o samba enredo. Todos deram nota dez.

A Rádio Guaíba deu como melhor samba enredo, 
com nota 10. Mas um jurado tirou dez pontos percen-
tuais ao dar 9. Se ele desse 9,2, nós tínhamos ficado 
em primeiro lugar.

Mas aqui estou contando só história. O impor-
tante é que foi belíssimo o evento, no seu conjunto, 
e está de parabéns o Samba da Restinga, que ficou 
em primeiro lugar, com um décimo a mais do que nós.

Os Imperadores, com esse samba enredo, con-
taram essa história, que é a história de nós todos. E 
como é que eles construíram a história? Vejam o cui-
dado que eles tiveram. 

Eles leram todos os livros que eu escrevi, que são 
livros reais. Por exemplo, O Trabalhador na Constituin-
te, que foi o primeiro livro que eu escrevi; O Poder que 
Emana do Povo; O Canto dos Pássaros nas Manhãs 
do Brasil; Pátria Somos Todos; O Rufar dos Tambores; 
Salário Mínimo – Uma História de Luta; Cumplicidade 
– Política em Poesia; Vida – Sonhos e Poesia; Os Tra-
balhadores na Constituinte; e as revistas Caminhos; 
59 anos minha vida nossas lutas; Gibi do Paim – Uma 
Nova História para Contar; Lei Maria da Penha, que 
não é de nossa autoria, mas nós escrevemos sobre 
a importância da Lei Maria da Penha, e votamos aqui 
favoravelmente e a defendemos; Atuação Parlamen-
tar 2006; Meio Ambiente: Cidadania e Qualidade de 
Vida; Fundep – Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Profissional e Qualificação do Trabalhador; Cantando 
as Diferenças – É Coisa Nossa; Relatório Final da 
Comissão Mista do Salário Mínimo, que gerou a atual 
política do salário mínimo; Desemprego e Redução da 
Jornada de Trabalho, casualmente, Senador Inácio Ar-
ruda, algo que apresentamos juntos e eu escrevi um 
livro sobre essa questão; Estatuto do Idoso; Estatuto 
da Pessoa com Deficiência; Estatuto da Igualdade Ra-
cial; Emprego e Renda; Previdência Pública na Visão 
dos Trabalhadores e dos Aposentados, mostrando que 
a Previdência é superavitária; Discussão e busca de 
caminhos para eliminar o racismo; Quilombo Silva – 
Porto Alegre; A vitória contra o preconceito; O Poder 
que Emana do Povo; Manual do Vereador; Reformas: 
raça, gênero e política de inclusão social; Estatuto 
Comentado da Criança e do Adolescente; Código de 
Proteção e Defesa do

Consumidor; e ainda escrevi um livro sobre quan-
do sabatinamos aqui o Dr. Joaquim Benedito Barbosa 
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Gomes, que foi o primeiro negro a chegar ao Supremo 
Tribunal Federal.

Enfim, me permita, nesses últimos quatro minu-
tos, apenas ler a letra do samba. E aí terminou. O tí-
tulo é: “Um leão que só faz o bem, sem olhar a quem”

Diz a letra:

“Vem meu amor, a Imperadores chegou 
A nossa família te envolve em seu manto 
Respeite o leão nessa avenida 
Traz Paulo Paim lição de vida
(Estava amanhecendo)
O céu se enfeitou
E o sol nascendo vem pra clarear
É luz que iluminou o seu caminhar
Menino começa a sonhar
Vem lá de Caxias do Sul
Trabalho é sua verdade
Pra mudar toda realidade
Encontrou no aço e no metal
Resistência, é luta sindical
As ideias chegam e vão surgir 
É a liderança a lhe seguir
Sua estrela brilhou
Companheira é a sua verdade
O povo quer paz, mais amor e dignidade
O negro sonhou, vibrou e gritou igualdade
Liberdade
O homem é um mundo
De coragem, carinho e paixão
Que roda o mundo, unindo a nossa nação”.

Termina dizendo: 

Exemplo de garra, cidadão brasileiro É gente da 
gente, um bravo guerreiro. 

Aí a parte que achei mais bonita, e aqui termino. 
Dá aquela paradinha, a bateria, como foi na festa 

dos campeões, e disse: 

Aplausos, aplausos ao grande Senador orgulho 
do país, 

Hoje sou mais feliz 
E ao som da sinfônica vem 
Um leão que só faz o bem sem olhar a quem.

Muito obrigado, Imperadores. Muito obrigado a 
todos aqueles que organizaram o carnaval de Porto 
Alegre. 

Ficamos como vice-campeões, mas, com certe-
za, é como se fôssemos campeões, junto com a Tinga. 
Toda a minha homenagem à Tinga também, essa bela 
escola que homenageou a Festa da Uva e a cidade 
de Caxias do Sul.

E o intérprete, com aquela voz belíssima, termina 
sempre dizendo: Sou Imperador até morrer.

Eu diria aqui, além de Imperador, quero lutar 
pelos aposentados e pelos trabalhadores até morrer.

Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro e Sena-
dor Inácio Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Parabéns ao Senador Paulo Paim pela justa 
homenagem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Como último orador inscrito, Senador Inácio 
Arruda, do PC do B do Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, Senador 
Paim sabe que o nosso Senador Flexa Ribeiro é um 
paraense sempre disposto a enfrentar aqui os dilemas 
da República e os debates no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, quero fazer uma breve prestação 
de contas de nossa participação, ontem, na viagem 
com a nossa Presidenta Dilma Rousseff ao Estado do 
Ceará, onde participamos de uma visita às obras do 
metrô de Fortaleza, na sua primeira linha, que é a Linha 
Sul, que vai do Município vizinho de Pacatuba, passa 
pelo Município de Maracanaú até atingir a cidade de 
Fortaleza, no seu centro. Percorre toda a região sul da 
cidade até o centro histórico da cidade de Fortaleza.

Em seguida, a Presidenta anunciou, naquele ato 
na cidade de Maracanaú, na Estação Virgílio Távora, 
ex-Senador, Governador do nosso Estado, Deputa-
do Federal, que foi um dos entusiastas do projeto de 
desenvolvimento da nossa região e do nosso Estado, 
em especial, ali na Estação Virgílio Távora, a Presi-
denta da República anunciou o financiamento para a 
construção da Linha Leste do metrô de Fortaleza. São 
mais 12 quilômetros, saindo do centro de Fortaleza, 
em direção à região leste, percorrendo todo um eixo na 
Av. Santos Dumont, até o Hospital Geral de Fortaleza, 
entrando em um bairro popular chamado Cidade 2000, 
depois mergulhando por baixo do rio Cocó, saindo no 
Fórum Clóvis Beviláqua – esse nome em homenagem 
ao jurista Clóvis Beviláqua, que foi o autor do nosso 
primeiro grande Código Civil Brasileiro.

Então, Sr. Presidente, são 12 quilômetros de in-
vestimentos, num total de recursos de R$3,34 bilhões, 
sendo que R$2 bilhões do Governo Federal, R$1 bilhão 
em Orçamento Geral da União e mais R$1 bilhão de 
empréstimos, garantidos pelo Governo Federal em suas 
agências. É o maior investimento de todos os tempos 
na história da cidade de Fortaleza e de investimento 
público em um único empreendimento no Estado do 
Ceará, diretamente entre União e o Estado do Ceará.
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Em seguida, não pude continuar na visita da Se-
nhora Presidenta, que também esteve no Município de 
Caucaia, esteve no Município de Fortaleza, visitando 
as obras de uma região considerada periferia, mas 
muito nobre da cidade de Fortaleza, que é o bairro do 
Pirambu, em que o Projeto Vila do Mar foi visitado pela 
Presidente da República, empreendimento em uma 
área popular da cidade de Fortaleza, conduzido pela 
Prefeitura de Fortaleza. Tive a oportunidade de contri-
buir, de ajudar, durante o período em que comandava 
a Habitafor, a secretária dessa Secretaria de Habita-
ção do Município, que era a Srª Olinda Marques, em 
conjunto com o Olívio Dutra, Ermínia Maricato, Ra-
quel Rolnik, que estavam no Ministério das Cidades, 
a Drª Inês e mais o Daniel Nolasco, trabalhamos para 
garantir os recursos dessa importante obra do nosso 
Município. Já está em fase avançada de conclusão, já 
alcançamos pelo menos mais que metade dessa obra. 
Espero que, em breve, a gente conclua todo aquele 
projeto, que é belíssimo, para a cidade de Fortaleza.

Mas, Sr. Presidente, eu queria também aprovei-
tar essa oportunidade de estar presente na tribuna do 
Senado Federal para prestar a minha solidariedade e 
também os nossos votos de pesar às famílias dos dois 
militares brasileiros que faleceram defendendo a nossa 
base, defendendo o nosso território na Antártica, em 
um projeto ousado de pesquisa científica.

Quantos Senadores, Deputados, cientistas bra-
sileiros, gente do povo, estiveram presentes naquela 
base de ciência, de produção de modelos tecnológicos 
e, ao mesmo tempo, de entrelaçamento de culturas, 
porque a nossa base está situada em uma região do 
mundo onde um tratado internacional, a que aderimos 
em 1975, com países como Argentina, Austrália, Bélgi-
ca, Chile, República Francesa, Japão, Nova Zelândia, 
Noruega, África do Sul, ainda, àquela época, União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje a Rússia 
e os seus países, porque todos têm direito a participar 
daquela base russa, Reino Unido, Irlanda do Norte, 
Estados Unidos da América, todos buscam examinar 
o clima, como se desenvolve a fauna, que tipo de flora, 
que algas podem sobreviver, a história da formação 
do nosso Planeta, o que estamos fazendo aqui, como 
surgimos por aqui, tudo isso é objeto de exame, de 
estudo da nossa base na Antártica.

E esses brasileiros faleceram, buscando debelar 
o incêndio que destruiu grande parte daquele pedaço 
do Brasil no território antártico, com o nosso programa 
tão debatido na nossa Casa, o Senado Federal. Eu 
me lembro do esforço permanente do nosso Senador 
Cristovam Buarque, um dos entusiastas do programa, 
da nossa luta na Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, para garantir os recursos, os meios, 

à Marinha Brasileira e aos cientistas brasileiros, para 
desenvolver as suas pesquisas, nem sempre bem com-
preendidas pelo governo, de antes e de hoje, que, via 
de regra, criava alguma dificuldade para a liberação 
dos recursos.

Quero fazer esse registro do nosso Programa 
Antártico, criado em 82. E, naquele mesmo ano, a 
Marinha do Brasil adquiriu o navio polar dinamarquês 
Thala Dan, denominando de Navio de Apoio Oceano-
gráfico Barão de Teffé.

Nós rebatizamos o navio dinamarquês.
A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), 

pertencente ao Brasil, fica localizada na Ilha Rei Ge-
orge, a 130km da Península Antártica, na base de 
Almirantado. Começou a operar em 06 de fevereiro 
de 1984, levada à Antártica, em módulos, pelo navio 
oceanográfico Barão de Teffé e diversos outros navios 
da Marinha do Brasil. Atualmente abrigava cerca de 60 
pessoas, entre pesquisadores, técnicos e funcionários, 
militares e civis.

O nome da estação homenageia Luiz Antônio de 
Carvalho Ferraz, um comandante da Marinha do Bra-
sil, hidrógrafo e oceanógrafo que visitou o continente 
antártico por duas vezes a bordo de navios britânicos. 
Ferraz desempenhou importante papel na península ao 
persuadir o Brasil a desenvolver um programa antártico.

A estação dispunha de todas as instalações ne-
cessárias como se fosse uma pequena cidade. Recen-
temente, passou a fazer parte da EACF, a Estação Co-
mandante Ferraz, um heliponto, construído de acordo 
com as normas internacionais.

Até 2004, a composição modular chegou a ses-
senta habitáculos com capacidade de viverem conforta-
velmente 48 pessoas, parecendo uma pequena vila em 
meio ao gelo antártico. A estação opera durante todo 
o ano. A estrutura é composta por depósitos, oficinas, 
biblioteca, salas de lazer e estar, enfermaria, sala de 
comunicações, ginásio de esportes, cozinha e refeitório.

Até a Operação Antártica XII (verão de 1993-94), 
uma preocupação da comunidade científica nacional 
estava centrada na ausência de um navio de pesquisa 
capaz de transportar os cientistas e seus laboratórios 
para regiões distantes da Baía do Almirantado e ain-
da não estudadas. Para atender a essa necessidade, 
a Marinha do Brasil decidiu adquirir, em 1994, o navio 
polar norueguês Polar Queen, construído em 1981 e 
submetido a um processo de “jumborização” em 1986, 
recebendo o nome de NApOc Ary Rongel. O novo na-
vio, que substituiu o NApOc Barão de Teffé a partir da 
Operação Antártica XIII, opera helicópteros de pequeno 
porte, transporta 2.400m3 de carga e está dotado de 
laboratórios para pesquisas nas áreas de oceanografia 
física e biológica e meteorologia.
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A participação da FAB, por meio do 1o Grupo 
de Transporte, que tem como uma de suas missões: 
apoiar o Proantar no continente antártico, proporciona 
suporte essencial ao Programa, com o transporte de 
equipamentos, material e pessoal, durante todo o ciclo 
das Operações Antárticas, por meio das aeronaves 
C-130 – Hércules. A partir da Operantar XXVIII, entre 
os anos de 2008/2009, a FAB passou a executar dez 
vôos anuais para a região antártica, o que conferiu 
maior flexibilidade ao planejamento logístico e às ati-
vidades científicas desenvolvidas pelos pesquisadores 
durante toda a operação.

Na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2012, 
2h, com 60 pessoas na base, ocorreu um incêndio por 
uma explosão sem causa estimada na Praça das Má-
quinas, onde ficam os geradores de energia da estação. 

Suspeitas variadas existem, mas não há nada con-
firmado que possa indicar que houve alguma sabota-
gem, mas é bom verificar todas as hipóteses. Espera-se 
que possa ter sido um acidente, como outro qualquer.

Por ser anexa ao restante das instalações, o 
fogo se alastrou. Um suboficial e um primeiro-sargen-
to morreram porque não conseguiram deixar a Praça 
das Máquinas, devido a surpresa do ataque. Um sar-
gento foi ferido, mas levado com vida para a estação 
polonesa onde recebeu primeiros socorros e posterior 
transferência para uma base chilena. Para esta foram 
transportados também todos os civis, encaminhados 
então para a cidade de Punta Arenas, na Patagônia, e 
por fim de volta ao Brasil, em um avião da Força Aérea 
Brasileira. Após a avaliação dos danos, concluiu-se que 
70% da estação foram destruída.

Já existe uma definição e uma decisão, anuncia-
da pelo Ministro da Defesa Celso Amorim no sentido 
de que vamos reconstruir a nossa base em uma situ-
ação ainda mais avançada do ponto de vista tecno-
lógico, porque é o que merecemos e é o que esses 
heróis brasileiros, que faleceram defendendo a sua 
base, o seu território naquele pedaço da Antártida. É 
a única forma de mostrarmos para esses familiares, 
filhos, parentes, para a Marinha brasileira e para o povo 
brasileiro, que reafirmamos o compromisso da nossa 
Nação de reconstruir a base Comandante Ferraz, meu 
caro Presidente Paulo Paim, levando para lá o que há 
de mais avançado do ponto de vista tecnológico. Isso 
para ajudar o povo brasileiro a compreender melhor 
o que é e o que significa o programa que ali desen-
volvemos há tantos anos, mostrando o seu peso e a 
sua importância do ponto de vista político, econômico 
e social para nós brasileiros, para a América do Sul, 
para o nosso desenvolvimento, para o conhecimento 
que nós precisamos ter sobre a possibilidade de de-

senvolvimento da nossa região e, sobretudo, também, 
para a nossa defesa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero tam-
bém referir-me à posição, à postura do nosso Embaixa-
dor no Chile, Frederico Cezar, que deu toda a atenção. 
Ele esteve com o Ministro Celso Amorim, no início do 
ano, na base de Comandante Ferraz, em uma visita 
do Ministro da Defesa juntamente com o Embaixador 
brasileiro. Há uma relação muito forte com o Chile, e 
queremos também agradecer todo o apoio do Gover-
no chileno e da representação diplomática do Chile, 
a atenção que tiveram com o povo brasileiro, com os 
cidadãos brasileiros que ali estavam, que foram não 
só socorridos, mas tratados de forma elegante, cortês 
e com a solidariedade instantânea conferida pelo povo 
chileno por meio de seus representantes.

Isso me faz lembrar o episódio do incêndio no 
Chile, recentemente, nas suas florestas, em que o 
Brasil, por iniciativa da nossa embaixada – mais uma 
vez, do nosso Embaixador Frederico Cezar – foi con-
vocado a dar sua contribuição, levando para ali aviões 
da Força Aérea Brasileira e do Ibama, que ajudaram a 
combater o incêndio nas florestas chilenas.

Então, quero também me congratular, agradecer 
ao povo chileno, ao seu governo, à sua área diplomá-
tica e, sobretudo, ao nosso Embaixador; que receba 
a nossa solidariedade também ele, que teve que en-
frentar ali, juntamente com os chilenos, essa situação 
crítica da base brasileira.

Queremos, Sr. Presidente, reafirmar o nosso 
compromisso, na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, com o Programa Antártico, com a 
ciência brasileira, com os nossos pesquisadores, os 
nossos cientistas, que estão movidos por grande entu-
siasmo. Eu assistia a isso em cada visita que fazíamos 
às universidades brasileiras. Hoje temos, em várias 
universidades brasileiras, inclusive no meu Estado, o 
Ceará, o curso de Oceanografia, que, entre outros tra-
balhos, discutia o aperfeiçoamento da nossa atuação 
na base Comandante Ferraz.

Então, Sr. Presidente, quero, ao me congratular 
e me solidarizar com todos da Marinha, com todos os 
pesquisadores, com os acadêmicos que ali se encon-
travam, com seus funcionários, seus técnicos e com a 
representação Parlamentar brasileira, que tem condu-
zido, aqui no Congresso Nacional, o apoio ao Projeto 
Antártico, reafirmar esse nosso compromisso, que é, 
ao mesmo tempo, com a ciência, com o desenvolvi-
mento tecnológico, com a defesa e também com o 
apoio de recursos

Com o apoio de recursos porque sem os meios 
materiais esses objetivos que o Brasil deseja alcançar 
naquela região do mundo não terão êxito. 
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Então, agradeço a V. Exª essa oportunidade de 
poder me manifestar em nome do meu Partido, da 
nossa liderança e, sobretudo, da nossa atuação que 
fazemos aqui, de forma conjunta, eu V. Exª e todos os 
outros em defesa do Programa Antártico.

Muito obrigado. Um abraço. 

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Flexa Ribeiro deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Parabéns, Senador Inácio Arruda, aceite que 

a nossa posição seja a mesma que a sua assinamos 
embaixo o seu pronunciamento em defesa desse belo 
projeto da Antártica e infelizmente sofremos esse in-
cêndio que perdemos inclusive vidas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu do Ministério da Fazen-
da o Aviso nº 3, de 2012-CN (nº 39/MF, na origem), 
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório de 
Desempenho do Fundo Soberano do Brasil – FSB, 
referente ao quarto trimestre de 2011. 

É o seguinte o Aviso:

673ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004256 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL674



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004257675ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004258 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL676



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004259677ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004260 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL678



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004261679ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



004262 Quarta-feira 29 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 2012FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL680



Fevereiro de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 29 004263

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 28-2-2012
Até 4-3 prazo para publicação e distribuição dos avul-

sos da matéria;
Até 19-3 prazo para apresentação de relatório;
até 26-3 prazo para apresentação de emendas ao 

relatório; e
até 2-4 prazo para apresentação, publicação, distribui-

ção e votação do relatório e encaminhamento do 
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada no Diário do Senado 

Federal de 29 de fevereiro do corrente.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-

tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes nos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à 
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco PP – PI. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, hoje, fala-se muito das cri-
ses econômicas mundiais. Os Estados Unidos estão 
procurando as soluções para conter o desemprego 
e reaquecer esse gigante que é a economia norte– 
americana.

Na União Europeia, discutem-se os problemas das 
grandes economias como a Grécia, Portugal, Espanha, 
Itália e outras vinculadas à zona do euro. Para se pro-
mover os ajustes necessários, indicam-se cortes nas 
aposentadorias e demissões de servidores públicos. 

O mundo, Senhor Presidente, está vivendo uma 
verdadeira ebulição econômica. Esta pode ser a hora 
de muitas oportunidades para as economias, como o 
Brasil, que conseguiram uma certa estabilidade eco-
nômica e estão em pleno desenvolvimento.

Aqui, são várias as nossas inquietações; mas, 
nesse cenário da economia mundial, estamos preocu-
pados, dentre outras coisas, com a invasão Chinesa, 
que vem com toda a força de bilhões de pessoas para 
ocupar mais espaço no mercado internacional. 

Nossas autoridades econômicas e monetárias 
estudam cenários para manter a inflação sob controle e 
ao mesmo tempo para que possamos avançar com de-
senvolvimento econômico. De um lado temos o controle 
da demanda, que deve ser contida para não estourar, 
pois gera inflação, coisa que não queremos mais. Do 
outro lado, temos a necessidade de mais investimen-
tos, para gerar emprego, renda e bem-estar social.

Sr. Presidente, Sr{s e Srs. Senadores, diante disso 
tudo, não podemos deixar de registrar a luta dos pe-
quenos empreendedores brasileiros, os nossos micro 
e pequenos empresários. 

Esses verdadeiros heróis formam uma base eco-
nômica que fortalece especialmente a economia fa-
miliar, gerando inúmeros postos de serviços. Formam 
uma base de sustentação econômica que não pode 
ser desprezada por nenhuma grande economia. É um 
verdadeiro estado produtor, dentro do Estado Brasileiro.

São vários os exemplos de sucesso que podería-
mos alinhar entre esses heróis empreendedores. Mas, 

neste momento, quero prestar uma homenagem a to-
dos os micro e pequenos empresários, aos milhares 
de empreendedores pelo nosso Brasil afora, em nome 
de uma empreendedora Piauiense. 

Trata-se da empresária Adilza Maria de Andra-
de, que montou uma empresa no Estado do Piauí e 
hoje vende seus produtos para vários estados, como 
Maranhão, Pará, Espírito Santo, São Paulo, Ceará e 
Pernambuco; e, também, exporta para os Estados 
Unidos e África. 

Adilza montou a Cheiros & Delírius, uma empre-
sa que produz aromatizantes para ambientes, difuso-
res, sabonetes medicinais de ervas, água de cheiro e 
deo colônia. 

Os produtos da empresa Cheiros & Delírius têm 
uma grande aceitação no mercado nacional e inter-
nacional porque, segundo a empresária, ela utiliza 
essências verdadeiras e emprega particularmente um 
grande número de mulheres. 

Em reportagem recente do jornalista Helder de 
Freitas, no Portal 180Graus, uma rede de portais re-
gionais do Nordeste, a empresária é tratada como um 
exemplo de empreendedorismo. Isso é a pura verdade. 
Existem muito mais exemplos como esse, tanto no nos-
so Estado, como pelo País afora, e isso nos dá a cer-
teza de que o Brasil pode superar as suas dificuldades 
e se tornar uma grande potência econômica e social.

Por isso, Sr. Presidente, faço questão de registrar 
o meu reconhecimento aos empreendedores de todo 
o Brasil, que, com a sua luta diária, muita dedicação e 
trabalho, estão ajudando a construir um País melhor.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – 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 2, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 544, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 2, de 2012, que esta-
belece normas especiais para as compras, as 
contratações e o desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa; al-
tera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 
e dá outras providências (proveniente da Me-
dida Provisória nº 544, de 2011). 
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(Lido no Senado Federal no dia: 15-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Fernando Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 17-2-
2012)

Relator Revisor: Senador Eunício Oliveira
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 8-3-2012

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 241, DE 

2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 241, de 2011 (nº 
60/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel, celebrado em 
Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 29, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.

4
REQUERIMENTO Nº 39, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-

to nº 39, de 2012, da Comissão de Meio Am-

biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 

e Controle, solicitando a criação de Comissão 

Externa do Senado Federal, composta por doze 

Senadores, destinada a representar o Senado 

Federal no âmbito das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

5
REQUERIMENTO Nº 40, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-

to nº 40, de 2012, da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, solicitando a cria-

ção de Comissão Externa do Senado Federal, 

composta por doze Senadores titulares e igual 

número de suplentes, destinada a representar 

o Senado Federal no âmbito da Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio+20.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 9 

minutos.) 

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
28-2-2012
terça-feira

10h30 – Reunião com o Deputado Paulinho da For-
ça, Senhor Paulo Skaff presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo e 
lideranças patronais e de trabalhadores para 
tratar do PSR 72/2010

Sala de Audiências

11h30 – Recebe o Deputado Marco Maia, presiden-
te da Câmara dos Deputados e Governadores 
de vários Estados

Sala de Audiências

16h – Ordem do Dia
Plenário
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Há número regimental. 

Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §§ 
3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, do Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2005, do 

Senador Valdir Raupp que acrescenta dispositivos à Lei 
nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para instituir o Pro-
grama de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica nos Sistemas Elétricos Isolados (PROISOL).

Tendo sido rejeitado em apreciação terminativa 
pela Comissão de Serviços de Infraestrutura a maté-
ria vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

Ata da 18ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 29 de fevereiro de 2012

2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. José Sarney, das Sras. Marta Suplicy e Vanessa Grazziotin, 
dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Eduardo Braga, Benedito de Lira e Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-

-se às 21 horas e 35 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-

mento:
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REQUERIMENTO No 80, DE 2011

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, aos 45 anos da Sufra-
ma, comemorado no dia 28 de fevereiro, bem como 
seja encaminhado o referido voto ao Superintenden-
te da Suframa senhor Thomaz Nogueira, no seguinte 
endereço: Av. General Rodrigo Otávio, 555 – Distrito 
Industrial 2: CEP, 69075-830.

Justificação

A Superintendência da Zona Franca de Manaus 
(Suframa) é uma Autarquia vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que 
administra a Zona Franca de Manaus – ZFM, com a 
responsabilidade de construir um modelo de desen-
volvimento regional que utilize de forma sustentável os 
recursos naturais, assegurando viabilidade econômica 
e melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Com quatro decênios de existência, a Suframa 
viabilizou a implantação dos três pólos que compõem a 
ZFM – comercial, industrial e agropecuário – e promove 
a interiorização do desenvolvimento por todos os estados 
da área de abrangência do modelo, identificando oportu-
nidades de negócios e atrai investimentos para a região 
tanto para o Pólo Industrial de Manaus quanto para os 
demais setores econômicos da sua área de atuação.

Ao completar 45 anos de existência, em 28 de 
fevereiro de 2012, a Suframa tem o desafio de confir-
mar a eficiência na administração dos incentivos fiscais 
e a eficácia na elevação do nível de emprego e gera-
ção de renda local e regional. A clareza, no entanto, 
do funcionamento da atual política econômica mundial 
e nacional criou uma oportunidade ímpar para o de-
senvolvimento socioeconômico da Região Amazônica.

O papel da Suframa diante dessa oportunidade 
está fundamentado na sua história política e estratégica. 
A crise econômica atual em parte da Europa, o crescen-
te desemprego nos Estados Unidos e a luta do mundo 
asiático pela manutenção do desempenho das suas 
economias produzem um cenário a ser analisado pelo 
Governo Brasileiro, com o objetivo de fortalecer a econo-
mia nacional, via revisão dos planos de desenvolvimento 
regionais. Essa é a grande oportunidade da Suframa.

Em 2012, ao completar 45 anos de enfrentamento 
de desafios e conquistas de sucessos, a Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus tem evoluído no cenário 
amazônico, onde ela mesma nasceu. A Amazônia atual 
não possui economia baseada no extrativismo como 
acontecia até o início do século XX. Os resultados dos 
faturamentos dos diferentes pólos industriais da Zona 
Franca de Manaus revelam sistemas produtivos tecnolo-
gicamente integrados às demandas do mundo capitalista.

Parabéns, a Suframa pelo seu aniversário e seus 
dirigentes pelas seguidas vitórias a frente do órgão. 
Meus parabéns à Suframa, meus parabéns ao Supe-
rintende Dr. Thomaz Nogueira.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2012. – Se-
nadora Vanessa Grazziotin

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 81, DE 2012 

Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fede-
ral, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas ao Ex-
celentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação, 
Senhor Aloizio Mercadante, as seguintes informações:

a) Qual a atual situação do Programa Mais Edu-
cação no Estado do Piauí, quantas escolas são aten-
didas, elencadas individualmente pelo nível de ensino, 
unidades administrativas, quantidade total de alunos e 
a quantidade de alunos contemplados pelo Programa 
Mais Educação?

b) Quantas escolas são registradas hoje como sendo 
de Ensino Integral no Estado do Piauí?

c) O Ministério da Educação considera que as 
escolas beneficiadas pelo Programa Mais Educação 
são de ensino integral, por quê?

d) O Governo Federal investe em ensino integral 
nas escolas da rede estadual do Piauí através de quais 
outros programas ou apenas através do Programa 
Mais Educação?

e) A adesão dos estados e municípios ao pro-
grama é feita por meio de convênio com o Ministério 
da Educação?

f) De que forma é feito o acompanhamento físico-
-financeiro das ações do programa nos estados, espe-
cificamente no Estado do Piauí?

g) O Programa Mais Educação é integralmente 
mantido pelo Governo Federal ou há contrapartida dos 
estados e municípios participantes?

h) Qual o montante de recursos investido no Pro-
grama Mais Educação no Estado do Piauí desde o início 
de sua implementação até hoje?

i) Qual é a programação de recursos do Programa 
Mais Educação no Estado do Piauí para os próximos 12 
meses e de que forma esses recursos serão liberados? 

j) O Programa Saúde na Escola já foi implemen-
tado no Estado do Piauí, com quais ações, em quais 
unidades de ensino?
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Justificação

O presente requerimento visa esclarecer diversas 
questões relativas à aplicação de recursos públicos 
destinados à educação integral e ampliação de jorna-
da escolar no Estado do Piauí, por meio do Programa 
Mais Educação, do Governo Federal, tendo em vista 
o grande número de manifestações de professores, di-
rigentes e pais de alunos da rede estadual de ensino 
que têm chegado ao meu gabinete, dando conta da má 
qualidade das instalações físicas das escolas, atraso 
no pagamento das gratificações dos professores que 
duplicaram suas jornadas de trabalho, as péssimas 
condições de trabalho, manifestações que se contra-
põem às informações e números oficiais apresentados 
pelos Órgãos Estaduais competentes.

Quando indagado sobre a quantidade atual de es-
colas em tempo integral no Estado do Piauí, o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, 
órgão do Ministério da Educação, forneceu apenas dados 
do Censo Escolar de 2010, que não refletem a situação 
apresentada pelo Governo do Estado à população em 
matérias veiculadas na imprensa local e na Mensagem 
do Exmo. Sr. Governador do Estado do Piauí à Assem-
bleia Legislativa do estado como sendo a atual.

Acrescento ainda, que diante dos fatos, tenho o 
dever de buscar informações precisas do Ministério 
da Educação para elucidar quaisquer dúvidas quanto 
à boa aplicação dos recursos públicos no Estado do 
Piauí, em conformidade com as competências fisca-
lizadoras do Congresso Nacional, estabelecidas na 
Constituição Federal.

Sala das sessões, 29 de fevereiro de 2012. – Se-
nador João Vicente Claudino.

(À Mesa para decisão)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 28, DE 2012

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as concessionárias de serviços públicos 
oferecerem ao usuário a opção de receber 
o documento de cobrança de seus débitos 
por meio eletrônico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 7º-A da Lei nº 8.987, de 13 de fe-

vereiro de 1995 (Lei de Concessões), passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se 
o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 7º-A. ..............................................
§ 1º .......................................................
§ 2º As concessionárias de serviços pú-

blicos são obrigadas a oferecer ao usuário a 
opção de receber o documento de cobrança 
de seus débitos por meio eletrônico.

§ 3º O envio do documento de cobrança 
por meio eletrônico não dispensa a conces-
sionária da obrigação de enviá-lo pelos meios 
convencionais, salvo manifestação expressa 
nesse sentido por parte do usuário.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após 
a data de sua publicação.

Justificação

Uma das virtudes da rede mundial de computa-
dores (internet) é a facilitação das relações entre forne-
cedores de produtos e serviços e seus consumidores.

Com este projeto, visamos proporcionar maior 
comodidade ao usuário de serviços públicos, sem que 
a medida proposta represente ônus excessivo para as 
concessionárias.

O extravio de documentos enviados e até mes-
mo as greves dos Correios muitas vezes resultam em 
inadimplência por parte do usuário de serviços públi-
cos, que poderá, em muitos casos, ser evitada com a 
regra que propomos.

Cabe registrar que o usuário que optar pelo rece-
bimento do documento de cobrança por meio eletrônico 
poderá dispensar ou não a concessionária de continuar 
enviando o documento de cobrança pelos Correios.

Por acreditarmos que a proposta contribui para o 
aperfeiçoamento das relações entre concessionários 
de serviços públicos e seus usuários, contamos com 
o apoio dos ilustres Pares para sua aprovação. – Se-
nador Flexa Ribeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA

Capítulo III
Dos Direitos e Obrigações dos Usuários

 Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078,
de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações 
dos usuários:

 I – receber serviço adequado;
 II – receber do poder concedente e da conces-

sionária informações para a defesa de interesses in-
dividuais ou coletivos;

 III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de 
escolha entre vários prestadores de serviços, quando 
for o caso, observadas as normas do poder concedente. 
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 IV – levar ao conhecimento do poder público e 
da concessionária as irregularidades de que tenham 
conhecimento, referentes ao serviço prestado;

 V – comunicar às autoridades competentes os 
atos ilícitos praticados pela concessionária na presta-
ção do serviço;

 VI – contribuir para a permanência das boas 
condições dos bens públicos através dos quais lhes 
são prestados os serviços.

 Art. 7º-A. As concessionárias de serviços públi-
cos, de direito público e privado, nos Estados e no Dis-
trito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor 
e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo 

de seis datas opcionais para escolherem os dias de 
vencimento de seus débitos.

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo 
à última a decisão terminativa)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Cosnsti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria será publicada e remetida à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Srª 
Presidente, pela ordem.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Srª Presidente...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– Já está na mesa minha indicação para falar pela Li-
derança do PTB.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Está desde ontem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Co-
municação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Comunicação inadiável... Senador Mário Couto, 
primeiro.

Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Para uma comunicação inadiável, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – É o segundo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) – Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Desculpe-me, Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 

iria falar como orador inscrito. Eu sou o décimo terceiro. 
Como não há ninguém, cedi a vez ao nobre Senador 
Paim, e ele me cedeu sua vez na comunicação inadi-
ável: um contrato de cavalheiros.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Então... Bom, então começamos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – En-
tendeu?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Mais ou menos. Mas acho que está bem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
estou inscrito em décimo terceiro, não há nenhum 
orador para falar por primeiro. A senhora teria de cha-
mar o Senador Mário Couto, eu dei a vaga para Paulo 
Paim. Certo?

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – É isso mesmo. Eu acabei de ver que realmente 
não se encontram presentes os doze primeiros Se-
nadores.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pronto. Pronto. E agora eu falo no seu lugar para uma 
comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não se encontram presente os doze primeiros 
Senadores. O décimo terceiro é V. Exª que cede sua 
vaga a Paulo Paim, perfeitamente como orador inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta Marta Suplicy, que muito orgulha esta Casa, 
São Paulo e o Brasil.

Eu quero aqui fazer um registro quanto ao Piso 
Nacional dos Professores. Recebi um documento do 
MEC em que informa a esta Casa e ao Brasil que o piso 
salarial do magistério deve ser reajustado em 22,22%, 
conforme determina o art. 5º da Lei 11.738 de 16 de 
junho de 2008, aprovada pelo Congresso Nacional e 
sancionado o projeto pelo Presidente Lula. O novo valor 
passa a ser de R$1.451,00. O piso salarial foi criado 
em cumprimento ao que estabelece o art. 60, III, e, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Conforme a legislação vigente, a correção refle-
te... Muitos estão perguntando o porquê dos 22%. Por-
que, conforme a legislação vigente, a correção reflete 
a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno, 
definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e da Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação (Fundeb), de 2011.

Em relação ao valor de 2010, eleva a remunera-
ção mínima do professor de nível médio e jornada de 
40 horas semanais, repito, para R$1.451,00. Portanto, 
Srª Presidenta, cumprimento o Governo Federal e o 
Ministério da Educação que, aos poucos, vêm resga-
tando a dignidade dos nossos mestres, dos nossos 
professores. Trabalhar na valorização da educação é 
uma obrigação de todos nós, iniciada a partir do man-
dato do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e 
continuada com a Presidenta Dilma.

Sei, Srª Presidenta, que alguns Estados, se não 
me engano seis, ainda não cumprem o piso salarial 
dos professores. Sou daqueles que estão torcendo 
muito, estou torcendo muito, para que esses Estados 
encontrem o seu caminho e paguem o piso salarial 
dos professores. Que façam um organograma, que 
construam um entendimento, mas é fundamental que 
o piso seja pago. Às vezes repito, já o fiz da tribuna, 
que um funcionário aqui do nosso gabinete de Brasília 
tem como piso menor o valor de R$ 2.090,00. Então, 
é mais do que justo que um professor que trabalha 40 
horas semanais tenha direito a receber pelo menos 
esse salário mínimo, que corresponde a R$ 1.451,00. 
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Parabéns ao MEC, parabéns ao nosso Gover-
no por ter firmado posição exigindo que os Estados 
paguem os R$ 1.451,00, mais do que justo, aos pro-
fessores!

Aproveitando ainda o meu tempo, Srª Presiden-
ta, quero discorrer um pouco sobre a produção de 
alho no Brasil. Já fiz pronunciamento semelhante no 
ano passado e volto à tribuna. A produção de alho no 
Brasil, que é uma atividade expressiva, mais do que 
alguns imaginam, dentro da agricultura brasileira. La-
mentavelmente, essa cultura tem sofrido com as prá-
ticas irregulares, principalmente a partir da China, ou 
seja, a comercialização chinesa. O alho chinês chega 
ao País a preços muito baixos, inferiores ao custo de 
produção no Brasil, atingindo, é claro, o meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, sem qualquer chance de com-
petição para o produtor nacional.

Em 2011, foram cultivados no Brasil oito mil hec-
tares a menos do que no início da década de 90.

A cultura de alho, segundo correspondências 
recebidas de sindicatos de produtores, está atraves-
sando uma das piores crises da sua história. Desde 
2003, o volume importado do alho chinês triplicou, 
provocando uma queda considerável, infelizmente, 
na produção e, consequentemente, queda também 
na geração de empregos.

Apesar da melhoria na qualidade do produto e do 
aumento na produtividade do alho brasileiro o nosso 
agricultor foi obrigado a reduzir o plantio.

Segundo Sr. Rafael Corsino, Presidente da As-
sociação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa), o 
alho brasileiro é de excelente qualidade: 

O alho nacional contém 40% a mais de 
alicina do que o chinês, seu principal ativo 
composto, responsável pela maioria das pro-
priedades farmacológicas, com ação antioxi-
dante e antibiótica, além de combater bacté-
rias, fungos e vírus.

Segundo dados da Anapa, o Brasil importou da 
China em agosto de 2011 mais de um milhão e meio 
de caixas de alho no valor de US$10,3/caixa e em 
agosto de 2010. Foram, assim, 955 caixas com preço 
médio de US$15,16.

Diante desses dados, deduz-se que, além do 
aumento no volume das importações chinesas, houve 
também significativa redução no valor da caixa, trazen-
do prejuízos enormes para o nosso produtor brasileiro.

Geramos mais de 30 mil empregos na Argentina 
e outros 30 mil empregos diretos na China, com um 
volume de alho importado desses países.

No ano passado, com a baixa do preço do alho 
no mercado interno, resultado da oferta do produto 

oriundo das importações da China e da Argentina, nós, 
mais uma vez, vimos que o valor do quilo do alho caiu 
muito. Um prejuízo de R$30 mil, em média, por hecta-
re plantado, segundo os agricultores e trabalhadores.

A produção interna supre 30% do mercado bra-
sileiro; a China, 45% e a Argentina, 25%. Ou seja, a 
Argentina e a China juntas chegam a 70% do que nós 
consumimos em matéria de alho.

O maior problema é a entrada ilegal, sem reco-
lhimento de tributos. De acordo com dados divulgados 
pelo jornal O Estadão, o Departamento de Defesa Co-
mercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio estima que, no período entre 2001 e 2006, 
apenas 23% do alho chinês foram tributados.

Outra preocupação dos produtores e técnicos 
que atuam no setor é a renovação da taxa antidumping
que vence no ano de 2012. A renovação da taxa é uma 
imposição para uma fiscalização maior na entrada do 
produto, que poderá ser o suspiro que o produtor es-
pera para uma recuperação em médio prazo. 

Por isso, faço mais uma vez este alerta ao Se-
cretário da Receita Federal, Dr. Carlos Alberto Freitas 
Barreto, e ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, o nosso colega Fernando Pimentel, por-
que confio que, tecnicamente, farão o possível na de-
fesa do emprego e do produto nacional e dos nossos 
produtores.

Termino, Srª Presidenta, dizendo que, falando 
hoje com os Senadores Vital do Rêgo, Mozarildo, Má-
rio Couto – só não falei com os outros Senadores que 
chegaram depois que eu estava na tribuna –, nós vamos 
tentar formatar um grupo formado, principalmente Se-
nadores, e fazer uma visita ao Ministro da Previdência 
e ao Ministro da Fazenda, se for necessário, porque 
queremos retomar a discussão do reajuste dos apo-
sentados, que receberam somente 6,2%, enquanto o 
mínimo recebeu, corretamente, 14,06%. 

A diferença cada vez aumenta mais. Há cerca 
de dez a quinze anos atrás, eram aproximadamente 
12 milhões de aposentados ganhando um salário mí-
nimo, hoje são 20 milhões de aposentados que estão 
ganhando salário mínimo, no universo de 28 milhões. 
Rapidamente todos estarão ganhando o salário míni-
mo, se nós não buscamos uma política permanente, 
como foi acordado na discussão do Orçamento com 
todos os líderes no Congresso, para termos uma pro-
posta de garanta a recuperação efetiva dos benefícios 
dos aposentados ou, pelo menos, algo semelhante ao 
que é dado ao salário mínimo, como ocorreu no ano 
de 2010 – a inflação e 80% do PIB.

Na mesma linha, essa comissão vai continuar 
aprofundando a negociação e o debate para acabarmos 
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com o fator previdenciário, cujo fim o Senado já aprovou 
e que se encontra agora na Câmara dos Deputados.

O Presidente Marco Maia também montou um 
grupo especial naquela Casa para discutir o reajuste 
dos aposentados e também o fim do fator, algo que 
nós, na mesma linha, haveremos de fazer no Senado. 
Esses dois grupos poderão se encontrar e dialogar 
com o Executivo, para que a gente resolva, de uma 
vez por todas, essa chaga que atinge diretamente tanto 
aquele que já está aposentado, como aquele que vai 
se aposentar, por não haver reajuste acompanhando a 
inflação e pelo menos próximo ao real do que é dado 
ao mínimo e, ao mesmo tempo, o fator que corta pela 
metade o salário daquele que vai se aposentar, prin-
cipalmente a mulher. A mulher perde 51% daquilo que 
teria como direito. 

Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigado pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
Com a palavra o Senador Mário Couto, para uma 

comunicação inadiável. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, ia eu falar, hoje, 
meu querido Pará e meu querido Brasil, sobre o corte 
de R$7,5 bilhões na área da saúde e na área da edu-
cação, fatores fundamentais para o povo brasileiro. 
A Presidenta Dilma corta exatamente nas áreas de 
maiores necessidades.

Pretendia falar eu, também, sobre o meu Estado, 
que volta a crescer, Mozarildo. Bati tanto nessa tecla, 
pedi tanta mudança para o meu Estado. 

O meu querido povo entendeu, mudou e, hoje, 
o Estado começa a dar uma nova alavancada para o 
seu desenvolvimento.

Mudei os dois temas por um tema imprescindível, 
por um tema de que jamais eu poderia deixar de falar 
na tarde de hoje, por um tema que me causa revolta, 
por um tema que me causa indignação.

Ao ver, Senador Paulo Paim, a aproximação das 
eleições municipais, a oito meses, e ver que prefeitos 
ladrões, patifes, que enganaram o povo durante esses 
quatro anos, que não fizeram nada, que prometeram 
tudo nas eleições, começam agora a voltar, com a 
cara mais cínica, a visitar o povo e a tentar enganar 
novamente o povo.

Eu estou falando aqui e vou citar um exemplo 
nominal na minha terra, um exemplo de um prefeito 
ladrão. E comigo não tem esse negócio de chamar de 
corrupto não. Tem que chamar é de ladrão, porque o 
ladrão é aquele que rouba o povo, que engano o povo, 
Senador Paim.

Eu tenho o exemplo de vários prefeitos, mas há 
um que abusa mais. Há um que eu jamais conheci um 
ladrão igual. O ladrão que rouba com mais perfeição 
do que um gato à noite, chamado Vagner Curi, Prefei-
to de Salinópolis, de uma das cidades mais belas da 
minha terra, de uma cidade de gente ordeira, de uma 
cidade de gente humilde, de uma cidade de pescado-
res, que lutam pela sobrevivência dos seus filhos, que 
lutam pelas suas famílias, para não passarem fome. 
E esse bandido, esse prefeito, vive a enganar aquela 
população.

Roubou tanto, que construiu um hospital chama-
do Samaritana. E ali, se dizendo médico – eu tenho 
minhas dúvidas se o é, porque quantas pessoas ele 
já matou naquele hospital! –, não fez nada, roubou 
comprovadamente. Tenho eu provas na mão, provas 
que encaminhei ao Tribunal de Contas do Município do 
meu Estado. E aqui faço a cobrança ao Sr. Presidente:

Senhor Presidente,
Confiante na competência e constante vi-

gilância do Tribunal de Contas dos Municípios 
como defensor dos interesses públicos, dirijo-
-me a V.Exª para encarecer-lhe as medidas 
necessárias no sentido de que seja acelerado 
o andamento das investigações de possíveis 
irregularidades praticadas pelo Prefeito muni-
cipal de Salinópolis, Sr. Vagner Santos Curi.

Já vou descer, Presidenta.
Aproximam-se as eleições, e os bandidos vol-

tam às ruas. Aqueles que nada fizeram, aqueles que 
enganaram o povo agora se preocupam em pegar na 
mão do povo, agora se preocupam em fazer alguma 
coisa, quando roubaram um ano, roubaram dois anos, 
roubaram três anos, roubaram quatro anos e não se 
envergonham. Com a cara mais cínica, apertam a mão 
do povo agora para pedir voto. Esse cidadão, esse 
prefeito de Salinópolis vai ficar conhecido no Brasil 
inteiro, porque, assim como batalhei para tirar o seu 
Pagot, assim como batalhei para tirar o Presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol, que agora pensa 
em renunciar, assim vou trabalhar com muito afinco 
para colocar esse patife, esse ladrão desse prefeito 
na cadeia, para que o povo saiba que ladrão e falta 
de respeito ao povo têm que ser guardados na cadeia.

Presidenta, desço desta tribuna, anunciando ao 
povo de Salinópolis, Município de Salinas, melhor di-
zendo, melhor falando, as minhas providências junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios. Não estou de mãos 
cruzadas; estou na luta, ao lado de vocês, meu querido 
povo. E estou entrando, agora, no Ministério da Saúde para 
uma ampla fiscalização no hospital desse prefeito ladrão.

Muito obrigado, Senadora.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Com a palavra o Senador João Capiberibe, 
como orador inscrito, em permuta com o Senador Ran-
dolfe Rodrigues.

Prazer em vê-lo, Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta tribuna para 
comunicar à Casa que encaminhei ao Procurador-Geral 
da República, Dr. Roberto Gurgel, o Ofício n° 028, de 
28 de fevereiro, no qual peço audiência para tratar da 
questão que passo a relatar.

Em setembro de 2010, a Polícia Federal desenca-
deou a Operação Mãos Limpas no Amapá. O objetivo 
foi coibir e punir o desvio criminoso de verbas públicas 
da União provenientes do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) e também do 
fundo que antecedeu o Fundeb, o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (Fundef).

A Operação Mãos Limpas levou à prisão as prin-
cipais autoridades do Estado do Amapá: o governador 
em exercício, o ex-Governador Waldez Góes, o Prefei-
to de Macapá Roberto Góes, o Presidente do Tribunal 
de Contas, além de secretários do governo do Estado, 
secretários municipais e empresários.

A Assembleia Legislativa do Estado também não 
foi poupada pela Polícia Federal, que cumpriu manda-
dos de busca e apreensão em gabinetes de deputados 
estaduais e em residências de funcionários.

A Operação Mãos Limpas prendeu 27 pessoas, 
ouviu uma centena de outras e recolheu significativa 
quantidade de documentos em empresas, repartições 
públicas e residências. A Polícia Federal constatou que 
a maioria dos contratos de obras e serviços não res-
peitava as formalidades legais e beneficiava empresas 
previamente selecionadas.

Passado quase um ano e meio da Operação Mãos 
Limpas, objetivamente, ainda não há conclusão dos in-
quéritos policiais, nem indiciados, tampouco qualquer 
denúncia ministerial.

A demora para se conhecerem os desdobramen-
tos próprios a uma operação policial de tamanha enver-
gadura, além de frustrar as aspirações da maioria dos 
cidadãos e cidadãs, cria dificuldades para a atuação do 
Governo Estadual, em virtude de restrições impostas 
a diversos órgãos estaduais, particularmente no que 
diz respeito à obtenção de documentos apreendidos 
necessários à gestão.

Urge, portanto, apresentar informações amplas 
e transparentes, além de punir severamente os res-

ponsáveis. A impunidade – através da falta de solução 
para mais este evidente episódio de corrupção e apro-
priação indébita de bens públicos – somente contribui 
para desacreditar ainda mais os valores republicanos 
e democráticos! 

Justiça que tarda não é justiça! É urgente que 
a Procuradoria-Geral da República e o STJ prestem 
contas dessa operação à sociedade brasileira e, em 
particular, ao povo do Amapá.

Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Capiberibe.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti, 

pela Liderança do PTB, seu partido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presi-
dente, Senadora Marta Suplicy; Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, no Brasil, é muito comum se ouvir falar, 
em qualquer que seja a região, que, neste País, só vai 
preso quem é pobre. Aliás, complemento com duas 
outras categorias: não só necessariamente pobre. E 
por quê? Porque o Governo Federal e os Governos 
Estaduais não cumprem a Constituição Federal no 
que tange a dar advogados aos pobres por meio das 
defensorias públicas.

Hoje, quero falar mais da Defensoria Pública Fe-
deral, porque os dados que me mandaram os defen-
sores públicos da União são alarmantes em relação à 
situação da Justiça do Brasil, Senadora Marta. 

Por exemplo, quanto a recursos. O orçamento da 
Justiça da União, e aí entenda os Tribunais Superiores, 
é de R$29,7 bilhões; Ministério Público, R$4 bilhões; 
Advocacia-Geral da União, R$3 bilhões; e a Defen-
soria Pública, R$130 milhões. Quer dizer: 0,056% do 
orçamento. O órgão que tem por finalidade defender 
o pobre não tem dinheiro. Mas, mais do que não ter 
dinheiro, vejam os números com relação às pessoas 
que compõem a Defensoria Pública. São 480 defen-
sores federais, em todo o Brasil – em todo o Brasil –, 
para 3,7 mil juízes trabalhistas, 12 mil juízes federais, 
1,8 mil membros do Ministério Público e 8 mil advoga-
dos da União. Quer dizer, advogados para defender o 
Governo têm de sobra, e o Governo é aquele que co-
bra do cidadão o pagamento do INSS etc. Mas, para 
defender o pobre contra o Governo ou contra quem 
quer que seja, não há advogado. São 480 defensores 
públicos federais no Brasil para defender, repito, na 
área trabalhista junto à Justiça Federal, junto aos di-
versos órgãos da Justiça Federal. 

Com esses dados, fiquei curioso, Senador Paim, 
para saber como estaria a situação no meu Estado. 
E a situação lá é alarmante. Há apenas dois defenso-
res públicos federais de segunda categoria, que são 
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os que atuam junto à população, no atendimento, no 
ajuizamento de demanda. Foram abertos 3 mil proce-
dimentos de assistência jurídica em 2011, apenas com 
dois defensores, sem contar os procedimentos abertos 
em 2008, 2009 e 2010. 

Portanto, no meu Estado, desde meados 2010, 
está sendo adotado o agendamento para atendimento 
na unidade. Incrível, hoje, quem vai à Defensoria Pú-
blica de Roraima só é atendido em 8 de maio. Nesse 
caso, realmente, não tem jeito. O pobre termina sen-
do condenado, sendo preso ou fica preso aguardando 
julgamento.

Pior é que excelentes profissionais de direito, 
que são os defensores públicos, não têm estrutura 
adequada nem há quantidade necessária para pre-
encher as vagas. No meu Estado, ainda há mais um 
fato alarmante: há uma vaga no quadro de defensor 
público, mas a vaga está contingenciada. 

Se esse quadro é assim, realmente é de indig-
nar. Então, não dá para entender como é – e aqui vai 
um apelo à Presidente Dilma – que se fala tanto em 
atender os pobres, em atender os mais necessitados, 
se, no que tange a alguma coisa fundamental, que é 
a Justiça, não damos aos mais necessitados, àque-
les que não têm condições de pagar o advogado a 
condição de tê-lo. E como é que tem? É só fazer com 
que realmente sejam preenchidos os cargos. Existem 
concursos pendentes de nomeação, e é preciso que 
haja também abertura. 

Senadora Marta, aqui, eu tenho um arrazoado, 
listando coisas que precisam ser feitas, porque a De-
fensoria age junto ao INSS, à Caixa Econômica, à SPU, 
ao Incra, ao Ibama etc. Na verdade, existe uma PEC, 
a PEC nº 82/2011, que estende à...

(Interrupção do som.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Fora do microfone.) – ...Defensoria Pública da União 
autonomia administrativa indispensável para que, de 
fato, ela possa ter condições de funcionar. 

Ao mesmo tempo, quero deixar aqui um apelo 
à Presidente Dilma para que envie uma proposta de 
estruturação da Defensoria Pública da União com a 
criação de cargos de Defensores e, ao Presidente 

desta Casa, Senador José Sarney, para que paute 
em plenário a Emenda Constitucional nº 82, de 2011.

Eu quero, para não ultrapassar em muito o meu 
tempo, já que a Senadora Marta me concedeu mais 
dois minutos, apenas registrar, repetindo os números: 
são 1,8 mil membros do Ministério Público da União, 8 
mil procuradores públicos para defender os interesses 
do Estado e 470 defensores públicos para defender 
130 milhões de carentes. Então, isso é realmente um 
contrassenso, num País que, de fato, quer priorizar os 
mais necessitados. 

Portanto, quero pedir a V. Exª a transcrição do 
ofício que recebi da Associação Nacional dos Defen-
sores Públicos Federais e do apanhado que fiz desses 
detalhes, inclusive o referente ao meu Estado de Ro-
raima, para que nós possamos aqui, a partir de hoje, 
fazer uma mobilização no Senado em favor daqueles 
que têm, como disse Jesus, fome e sede de justiça, 
que são justamente os mais pobres. 

Como é que podemos pensar em ter um país que 
seja de fato uma República, que defenda os interesses 
dos cidadãos, se não temos, para os mais pobres, o 
advogado? Se as coisas continuarem com estão, va-
mos perpetuar esse jargão, esse ditado de que neste 
País só vai preso quem é pobre, preto ou... Não quero 
dizer o nome aqui. 

É lamentável constatar isso, mas a situação pode 
mudar. Basta que a Presidente Dilma tome essa inicia-
tiva e que o Presidente do Senado paute a emenda, 
para que possamos mudar essa realidade. Não dá para 
haver esta desproporção: 8 mil advogados defendendo 
os interesses da União, do Governo, e 480 defendendo 
os interesses de 130 milhões de brasileiros e brasileiras. 

Peço a transcrição.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento, 
Senador Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra o Senador Casildo Maldaner, como 
orador inscrito, em permuta com o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
– Srª Presidente, caros colegas, Santa Catarina deu, 
na semana passada, um vigoroso passo na direção de 
uma nova postura frente à iminente questão da Defe-
sa Civil, que deve servir de exemplo em todo o País.

O governador Raimundo Colombo, que já merece 
nosso reconhecimento por ter criado a Secretaria de 
Estado da Defesa Civil, sob responsabilidade do compe-
tente ex-Senador Geraldo Althoff, fez o lançamento de 
um amplo plano de ações de prevenção às enchentes 
no alto Vale do Itajaí, no alto, no médio Vale e na foz 
do rio Itajaí, nas três regiões. Esta região, como todo 
o Brasil sabe, já sofreu muito com as cheias, trazendo 
prejuízos incalculáveis.

E é conhecida, nobres colegas, essa situação que 
temos vivenciado nos últimos anos. A cada pouco, a 
região de Blumenau, de Brusque, de Itajaí, o alto Vale, 
compreendendo o rio do Sul e seus Municípios, todos 
do alto Vale, como ainda há pouco vivenciamos, com 
calamidades de toda sorte, insegurança para as famí-
lias, insegurança para as pessoas, insegurança para 
as empresas que estão ali estabelecidas. E, assim, 
surgindo uma intranquilidade quase que permanente.

Este é o drama que estamos vivenciando.
E, na última semana, um arrojado plano de tra-

zer uma nova expectativa de ânimo, de esperança, de 
concretude em toda essa vasta região, com caracterís-
ticas muito claras, foi lançado e que passo a descrever:

em toda essa vasta região, foi lançado com ca-
racterísticas muito claras, que passo a descrever: 

O Plano de ação prevê investimentos de apro-
ximadamente R$1,5 bilhão, implantados ao longo de 
cinco anos. Na fase inicial, serão aplicados R$512 mi-
lhões em três ações principais: a primeira é a compra 
de um radar meteorológico que permitirá prever even-
tos climáticos com até três horas de antecedência. O 
radar permitirá controle, 24 horas por dia, das áreas 
de risco e elaboração de um plano de contingência. 
Com isso, as autoridades poderão alertar as pessoas 
para que se protejam ou, em alguns casos, deixem 
suas residências.

Outra medida será a sobrelevação das barragens 
de Taió e Ituporanga. São as vertentes do Itajaí que 
formam a Bacia do Grande Itajaí.

O estudo realizado apontou a necessidade de 
ampliação de dois metros em cada uma delas. Com 

isso, o total de aumento da capacidade das duas será 
de 35 bilhões de litros.

O terceiro ponto será para a construção de diques 
no canal antigo do Rio Itajaí-Mirim. Posteriormente, se-
rão feitas ainda obras de prevenção de deslizamentos 
em rodovias, construção de barragens de pequeno e 
médio portes e melhorias ao longo do curso do rio.

Para a segunda fase do plano do governo cata-
rinense, serão investidos outros R$ 970 milhões, com 
obras e melhorias que abrangem toda a extensão do 
Vale do Rio Itajaí, nos municípios do Alto e Médio Vale, 
até a foz, no litoral. Com a conclusão dessa etapa, 
teremos enfim a solução perene, tão esperada, que 
permitirá a pavimentação de um caminho de desen-
volvimento.

Vale destacar a participação do ex-Governador 
catarinense, hoje Senador Luiz Henrique da Silveira, 
que deu início às tratativas com a Jica, Agência Ja-
ponesa de Cooperação Internacional, que realizou, 
ao longo de dois anos, o estudo que deu todo emba-
samento técnico a este plano de ação, que não teve 
qualquer custo aos cofres estaduais.

Lembro, ainda a importante participação do go-
verno federal, que entra, nesta primeira etapa, com 
R$ 310 milhões, e do BNDES, que financia o Estado, 
R$ 141 milhões. Sem esta postura republicana, nada 
disso seria possível.

As repercussões na Região, que concentra 25% 
da população e do PIB catarinense – vejam bem, 25% 
–, são extremamente relevantes, ramificando-se em 
diversos aspectos, anunciando um futuro alvissareiro 
não só no Vale, mas em todo Estado.

Acima de tudo, o maior beneficiado será o ci-
dadão, que terá garantido seu direito fundamental da 
vida – até então em permanente risco.

Os setores produtivos comemoram: estarão livres 
da permanente ameaça da perda de suas fábricas, 
galpões, estoques, lavouras, casas, prédios, enfim... 
O setor imobiliário vive, desde já, um momento de 
ânimo – é outra vontade que a gente já nota. Eu que 
tive a honra de participar no lançamento do programa 
na Foz do Itajaí e também na região de Blumenau no 
médio vale, a gente sente no semblante, não só ali do 
Alto Vale também, dos empresários, das pessoas, dos 
empreendedores esse novo raiar de novas expectativas 
de segurança nas questões que vão se enfrentar. Há 
segurança para investir, construir, olhar para frente. As 
seguradoras, por exemplo, que antes eram reticentes 
em assegurar bens na região, voltam a atuar – e com 
preços bem menores, já que o risco de enchentes será 
reduzido praticamente à zero.

Essa é a expectativa até então. As seguradoras 
não queriam nem fazer o seguro em função dos ris-
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cos, eminências e perigos, e além de ser bem mais 
encarecido o seguro.

Por meio da prioridade dada pelo governo ca-
tarinense às ações de prevenção em Defesa Civil, o 
poder público cumpre sua verdadeira função e coloca 
a região nos trilhos do progresso!

Falo dos trilhos, pois já posso vislumbrar o de-
senvolvimento harmônico e sustentável que viveremos. 
Penso na duplicação da BR-470, esta rodovia tão im-
portante para a região, mas também na construção de 
uma linha férrea, que dará nova dinâmica à infraestru-
tura logística catarinense. 

As sirenes que antes convocavam para a lida 
das indústrias extrativas madeireiras anunciarão a 
passagem do trem que transportará em seus vagões 
os produtos do trabalho catarinense, desde o oeste, 
meio-oeste, Vale do Itajaí, conectados em estações in-
termodais até nossos portos e de lá para todo o mundo.

Então, essa é a expectativa. Se antes as sirenes 
anunciavam à indústria madeireira, no amanhecer do 
dia, a ordem de começar o trabalho, teremos essa 
grande substituição em que as mesmas anunciarão a 
passagem dos trens transportando produto por suas 
intermodais. Essa é expectativa de toda região. 

Empresas e pessoas que por força da falta de 
oportunidades deixaram seus municípios voltarão, com 
o surgimento dessa nova era. Mais adiante, teremos 
medidas definitivas também na região oeste, que sofre 
anualmente com a estiagem, em uma ação preventi-
va plena, com a construção de barragens e sistemas 
de captação de água da chuva aliados a modernas 
técnicas de irrigação, além do reflorestamento, que 
cumpre função econômica, social e ambiental de for-
ma sustentável. Por essa razão, caros colegas, tenho 
insistido nesse tema. 

No ano passado, concluímos os trabalhos da Co-
missão Especial de Alterações no Sistema Nacional 
de Defesa Civil, presidida pelo nobre Senador acrea-
no Jorge Viana. O Acre hoje sofre com as enchentes, 
afetando cerca de 120 mil pessoas.

(A Srª Presidente faz soar a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC.) – Eu concluo em seguida, nobre Presidente.

As propostas apresentadas por esta comissão, 
convertidas do Projeto de Lei do Senado nº 745, de 
2011, organizadas em dez pilares essenciais, visam 
a garantir recursos e estrutura para investimento em 
prevenção de forma séria, planejada, com aplicação 
de longo prazo. 

Para concluir, digo que depois dessa nova era, 
das novas medidas que o Governo catarinense lança 
compreendendo todos esses valores, daqui a cinco 

anos teremos uma região com mais credibilidade, fir-
meza, estabilidade e um futuro não somente para os 
atuais empreendedores e para as pessoas, não só para 
as empresas, mas para o amanhã, os nossos filhos e 
netos. Que seja perene.

Para encerrar, eminentes colegas, 
O apóstolo Mateus disse ser prudente o homem 

que edifica sua casa sobre a rocha, pois “caiu a chuva, 
transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram 
com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque 
fora edificada sobre a rocha.”

Essa rocha, Srªs e Srs. Senadores, é a prevenção. 
Resume-se nisso. Essa verdadeira rocha é...

(Interrupção do som.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Encerro por aqui, nobre Presidente, trazendo 
essa notícia alvissareira para nós, catarinenses, quiçá 
para o Brasil se despertar de um novo momento, de 
uma nova era de expectativa de vida a longo prazo. 

Esse é o caminho, nobre Presidente e caros 
colegas.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Sempre inspirador, Senador.
Agora com a palavra o Senador Suplicy, para 

uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senado-
res, eu quero aqui registrar o Dia Nacional de Doenças 
Raras, mas diante do artigo publicado hoje pelo juiz 
assessor da presidência do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, o Sr. Rodrigo Capez, publicado na Folha, no dia 
de hoje, na página 3, “Pinheirinhos: ideologias e fatos”, 
eu aqui quero reiterar o convite ao Juiz Rodrigo Capez.

Acabo de conversar com o presidente da Co-
missão de Direitos Humanos, Paulo Paim, para que 
ele compareça amanhã, às 9 horas, à Comissão de 
Direitos Humanos. Ele foi convidado para lá estar na 
quinta-feira passada; disse que já tinha a passagem 
comprada, mas se ausentou. Não pôde vir, dizendo que 
tinha compromissos inadiáveis junto ao Juiz Ivan Sartori.

Pois bem, diante do que ele aqui mencionou, é im-
portantíssimo que venha aqui, responda às perguntas. 

Há a documentação que eu quero mostrar a ele, 
inclusive a, por exemplo, filmada pelo cineasta José 
Padilha, que permaneceu durante uma semana ali. 
Durante o dia 22, filmou as cenas que.eu gostaria de 
mostrar, amanhã, ao Juiz Rodrigo Capez na Comissão.

Diz o seguinte. Ele acaba de escrever:

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL710



04298 Quinta-feira 1 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

O Juiz Rodrigo Capez, em seu artigo na 
Folha de S.Paulo, usa de retórica e malabarismo 
jurídico para tentar justificar o que é injustificável. 

A operação de desapropriação dos mora-
dores da comunidade do Pinheirinho foi levada 
a cabo como uma operação de guerra e tratou 
moradores indefesos, crianças, adolescentes 
e idosos como se tivessem cometido os piores 
crimes de guerra. 

Desde crianças de 10 dias até idosos de 
70 anos ou mais foram desalojados à base de 
bala, bombas, gás de pimenta e toda sorte de 
repressão que a tropa de choque do Estado 
de São Paulo dispunha. 

E o Sr. Rodrigo Capez estava ao lado do Coronel 
Messias, que comandava a operação. E, em diálogo 
com o Governador Geraldo Alckmin, ao lado de quem eu 
estive, liguei para ele, quando o Governador procurava 
me dizer que tudo iria ser feito com respeito, civilidade. 

No Pinheirinho [diz o cineasta José Padi-
lha, que é homônimo do grande cineasta José 
Padilha premiado], em nome do capital espe-
culativo, o Estado guerreou contra cidadãos, 
crianças e idosos. O juiz Capez, em momento 
algum, do ponto de vista jurídico, esclarece 
que a decisão judicial, da Juíza Márcia Lou-
reiro, trata-se de uma decisão precária, de 
uma medida liminar, e que sequer respeita 
as condições do conceito que deve nortear a 
concessão da medida. 

Onde está o risco iminente que a massa 
falida corria e a necessidade imperiosa de a 
medida ser cumprida naquele domingo?

Inclusive, tendo ciência de que estava em 
curso o acordo visando à solução pacífica do 
conflito, qual o prejuízo judicial ou financeiro 
de que se aguardassem as negociações se-
rem finalizadas, para só então tomar outras 
medidas?

Nenhum. 
O que ocorreu no Pinheirinho foi um ver-

dadeiro ataque do Estado contra a pobreza, 
visando ao extermínio dos pobres e menos 
favorecidos. 

O Juiz Capez, a Juíza Márcia, o Governo 
do Estado e a PM foram protagonistas de um 
atentado contra a humanidade.

Assina o José Padilha, cineasta que filmou as ce-
nas às quais quero convidar o Sr. Rodrigo Capez para 
vir assistir, na Comissão de Direitos Humanos, amanhã. 

E gostaria, Sr. Presidente, de dizer, inclusive, que 
não é verdade o que o Sr. Juiz Rodrigo Capez men-

ciona no artigo: “O Pinheirinho vale R$500 milhões. 
Ninguém quis pagar a desapropriação. Só discursa-
ram o planejamento da ação que evitou a exploração 
política de cadáveres”. 

Ora, há um documento do advogado da massa 
falida da Selecta S/A o Sr. Waldir Helu, de dezembro 
de 2006, dizendo que aquele terreno do Pinheirinho, 
em junho de 2007, valeria algo como R$8,2 milhões. 
De onde se tirou esse valor R$500 milhões o Sr. Ro-
drigo Capez? Ele omite que, junto ao Governo Federal, 
à União, em verdade, a massa falida tinha um débito 
da ordem de R$11 milhões e não R$311 mil e omite 
também que o Prefeito Eduardo Cury procurou evitar 
os esforços de entendimento porque o Governo Fede-
ral e o Governo do Estado já tinham chegado e pro-
tocolaram junto à prefeitura um documento indicando 
a disposição dos dois níveis de governo de chegar a 
um entendimento para resolução daquele problema. 

Prezado Sr. Juiz Rodrigo Capez, com todo o res-
peito a V. Exª – o mesmo que V. Exª diz ter por mim – 
convido V. Exª e o Presidente Paulo Paim para estarem 
aqui amanhã e conversarmos a respeito.

Srª Presidenta, quero aqui também saudar o Dia 
Nacional de Doenças Raras. A questão delicadíssima 
das pessoas com doenças raras no País deve ser vis-
ta como urgente e prioritária. É delicadíssima porque 
envolve o bem maior, sagrado da vida humana, que 
não pode ser analisado como um peso para o Esta-
do, mas como um dever. A vida, por ser sagrada, deve 
ser preservada: que a saúde, como diz a Campanha 
da Fraternidade deste ano, se estenda sobre a Terra!

É urgente, porque foi durante muito tempo dei-
xada de lado. O primeiro marco legal vem do Japão e 
data de 1972, ou seja, faz quarenta anos. O Brasil vivia 
em regime de exceção. Quando o Congresso dos Es-
tados Unidos estabeleceu a Lei de Drogas Órfãs, em 
1983, o Brasil, novamente, não cedeu a seus cidadãos 
com doenças raras o direito a diagnóstico e tratamen-
to devido. Quando, finalmente, a Europa regulou seu 
Ato sobre doenças raras, em 2000, mais uma vez o 
governo brasileiro não seguiu a mesma trilha. Duran-
te todo este tempo, as associações têm lutado, mas, 
finalmente agora, por iniciativa do Instituto Baresi e da 
Professora Adriana de Abreu Magalhães Dias, apre-
sentei, no ano passado, o Projeto de Lei do Senado 
nº 159, que institui o Dia Nacional de Doenças Raras, 
a ser celebrado no último dia do mês de fevereiro, dia 
29, que é hoje, e o Projeto de Lei está na Comissão de 
Educação, que institui a Política Nacional de Proteção 
aos Direitos da Pessoa com Doença Rara. 

Peço para os Presidentes Roberto Requião, Jay-
me Campos, ao Presidente José Sarney, das Comis-
sões de Educação, de Assuntos Sociais e do Senado 
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respectivamente que deem prioridade à tramitação 
desse projeto que agora será objeto do diálogo porque 
estarei lá no auditório...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Para encerrar, Senador, por favor.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...Gabrili e todos que estão empenhados na questão 
relativa às pessoas com necessidades especiais.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
Essa batalha do Pinheirinho é algo realmente 

muito sério que ocorreu em nosso Estado e V. Exª 
tem feito um trabalho, e eu tenho testemunhado, de 
ir pessoalmente conversar com as pessoas, com as 
mulheres que foram abusada, com as violências que 
ocorreram e que tentam tapar o sol com a peneira em 
uma situação que nos deixa muito indignados como 
brasileiros que temos a sensibilidade pelas pessoas 
mais carentes deste País.

Com a palavra, o Senador inscrito Antonio Carlos 
Valadares, por permuta com o Senador Lauro Antonio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Srª Presidenta...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Presidente Marta, eu pediria a palavra, posteriormente 
ao grande Senador Valadares, para uma comunicação 
urgente. Obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
no dia 31 de janeiro deste ano, faleceu na cidade de 
Aracaju, o ex-Governador Seixas Dória, figura histórica 
da política brasileira.

Eu e o Senador Lauro Antonio, que é também do 
Estado de Sergipe, pretendíamos fazer uma sessão 
especial pela figura do que representou Seixas Dória 
na política do nosso País, no combate à ditadura e na 
defesa das instituições políticas e democráticas. No 
entanto, há uma resolução recente do Senado Federal 
que só permite uma sessão especial em homenagem a 
qualquer figura de âmbito nacional depois de 25 anos 
de seu falecimento. Sendo assim, eu e Lauro Antonio, 
nosso Senador por Sergipe, que ocupa com muito bri-
lho o lugar do Senador Eduardo Amorim, que, tenho 
certeza, se estivesse aqui, estaria fazendo a mesma 
coisa, resolvemos, nesta sessão, relembrar a figura 
imortal de Seixas Dória. 

Tive a honra de ter Seixas Dória como Secretá-
rio de Estado, Secretário dos Transportes, quando fui 
Governador entre 1987 e 1991, e pude sentir de perto 
a sabedoria, os conhecimentos técnicos e também a 
sua desenvoltura como administrador. Muito me hon-

rou tê-lo ao meu lado, não só na administração, rea-
lizando obras as mais diversas no setor rodoviário, 
como recebendo os seus aconselhamentos, através 
da experiência que vivenciou no Parlamento e como 
Governador de Estado, defenestrado do poder pelos 
militares, porque teve a coragem cívica de não se en-
tregar aos poderosos do momento e resolveu tomar 
uma posição aberta em favor da democracia no Brasil, 
combatendo a ditadura que ali estava se instalando. Foi 
preso e levado à Ilha de Fernando de Noronha, onde 
permaneceu por muito tempo com outra figura admi-
rável, político de escol, político exemplo de dignidade, 
de coragem, o ex-Governador Miguel Arraes.

Portanto, é, para mim, um momento de muita 
emoção, de muita saudade de Seixas Dória, que deu 
exemplos edificantes de como um homem deve se com-
portar nos momentos decisivos, mesmo naqueles em 
que se coloca em risco a própria vida, mesmo naque-
les momentos em que as bandeiras que defendemos 
estejam sendo soterradas pelas forças das baionetas. 
A minha palavra é, portanto, de admiração, de respeito, 
e os nossos pêsames – que já foram demonstrados 
em outra oportunidade! – à família enlutada, à Dona 
Meire, à sua inesquecível esposa, companheira dileta 
de todas as horas. 

O Estado de Sergipe tem Seixas Dória como um 
verdadeiro monumento da sua política, tem Seixas Dó-
ria como um exemplo de vida. Ele escreveu, durante 
o seu calvário, Eu, Réu sem Crime, para demonstrar 
ao povo brasileiro e à sociedade do nosso País que o 
único crime que cometeu – se isso representa algum 
crime – foi defender as instituições democráticas do 
nosso País, o mandato que foi conseguido através 
da vontade popular de João Goulart e também o seu 
próprio mandato. 

Pude também testemunhar, Senador Lauro An-
tonio, o quanto ele era grato aos seus amigos, o quan-
to ele era cioso da responsabilidade de edificar as 
amizades através dos benefícios que recebeu para 
alcançar o poder. 

Pedro Valadares, por exemplo, que era o meu pai, 
era Deputado Estadual, na época em que os militares 
mandaram que a Assembleia Legislativa caçasse o 
seu mandato. Eu estava lá, ainda um jovem estudante, 
nas galerias da Assembleia Legislativa, participando 
daquele momento histórico, em que Pedro Valadares, 
ao depositar o voto, não traiu o seu amigo. Permane-
ceu ao seu lado, construindo um exemplo que deve-
mos seguir durante todo o sempre contra a cassação 
de mandato de Seixas Doria. 

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª 
me permite um aparte?
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Seixas Dória foi preso e, certa vez, já em 
liberdade, foi me visitar em minha cidade. Eu lhe per-
guntei: “Quando o senhor vai voltar à política?”. Ele me 
disse: “Valadares, eu tão cedo não volto à política”. Eu 
lhe disse: “Mas se o senhor voltar, terá o meu apoio”. 
Respondeu-me: “Valadares, o momento é difícil ago-
ra. Vamos aguardar os acontecimentos. Um dia, quem 
sabe, eu voltarei”. Voltou! Foi candidato a Senador, e 
eu candidato a Governador em outra chapa. Ele per-
deu para Senador da República, e eu ganhei para Go-
vernador. Meu adversário, mas eu o convidei para ser 
meu secretário, porque a família Valadares tinha uma 
estima ímpar por Seixas Dória, um reconhecimento do 
seu valor. E quanto eu me beneficiei, do ponto de vista 
pessoal, político, ético e moral, com a presença daquele 
monumento no Governo de Antonio Carlos Valadares.

Senador Luiz Henrique, eu quero dar um aparte 
a V. Exª.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Também gostaria de um aparte, Senador.

O Sr. Lauro Antonio (PR – SE) – Gostaria de 
um aparte, Senador.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre 
Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª enriquece o 
Plenário desta Casa hoje, invocando uma das figuras 
maiúsculas da política brasileira. Um verdadeiro homem 
público. O que é que distingue o homem público? O 
que o define? O que o separa do homem da iniciativa 
privada? Ambos servem ao desenvolvimento do País. 
Aquele empreendedor da iniciativa privada tem um 
objetivo: o de dar lucro a suas empresas para ampliar 
a produção e ampliar os empregos. Agora, o lucro do 
homem público é outro: é sua credibilidade pela pres-
tação do serviço para a comunidade, sem olhar para 
interesses privados e particulares. E Seixas Dória era 
um desses que se guiava pelo espírito comunitário e 
pela dedicação à causa pública.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª e peço licença para 
incorporar suas palavras ao meu discurso.

Concedo a palavra ao Senador Lauro Antonio, 
nosso Laurinho e, em seguida, ao Senador Rollemberg.

O Sr. Lauro Antonio (PR – SE) – Obrigado, Se-
nador. Quero parabenizar V. Exª pelo discurso, que já 
está encerrando. Quero dizer que Seixas Dória foi um 
homem tão especial que recebeu em vida um docu-
mentário intitulado Um herói sergipano. Então quero 
agradecer o aparte, deixando V. Exª completar o seu 
discurso, as suas palavras. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço ao companheiro e amigo Lau-

rinho. Em seguida, nosso Senador do PSB, Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Prezado Senador Valadares, se a Presidenta permitir 
mais dois minutos, não posso deixar de cumprimen-
tar V. Exª pelo seu pronunciamento, que me enche de 
alegria porque, como V. Exª sabe, a minha origem é 
de Sergipe. Seixas Dória foi uma referência para todos 
nós, para a nossa família. Eu me orgulho muito de dizer 
que meu pai, embora fosse à época um deputado do 
Partido Republicano, do PR, que mantinha, inclusive, 
uma aliança tradicional com o PSD, foi o grande ar-
ticulador da candidatura de Seixas Dória ao governo 
de Sergipe. Portanto V. Exª faz hoje aqui um registro 
da maior importância em relação a um dos maiores 
homens públicos da história de Sergipe. V. Exª, com 
a sua trajetória, vem honrando as melhores tradições 
da política sergipana. Muito obrigado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. 

Ao encerrar, Srª Presidenta, gostaria de dizer 
que Seixas Dória inscreveu um momento especial na 
vida política de Sergipe não só como deputado esta-
dual, deputado federal, participando da cruzada em 
favor da criação da Petrobrás e como governador do 
Estado. O seu nome ilustre hoje faz parte do histórico 
da vida dos grandes homens públicos do Brasil. Para 
nós, sergipanos, é um privilégio ter Seixas Dória, ter 
seu nome sendo rememorado na mais alta Casa do 
Congresso Nacional, porque ele merecia e merece as 
homenagens maiores que podem ser feitas a um ho-
mem público honrado e trabalhador. 

Como eu não pude fazer a leitura do discurso 
escrito, achei melhor falar de improviso, peço que a 
íntegra deste discurso possa fazer parte dos Anais 
desta Casa. 

Agradeço a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR ANTONIO CAR-
LOS VALADARES

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Pre-
sidente desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, cumpro a 
missão dolorosa de comunicar a esta Casa o faleci-
mento, no final da tarde da última terça-feira, do ex-
-governador de Sergipe Seixas Dória, que neste mês 
de fevereiro completaria 95 anos.

Nascido em Própria, em 23 de fevereiro de 1917, 
Seixas Dória começou sua vida pública como secre-
tário da Prefeitura de Aracaju, foi deputado estadual 
por duas vezes, eleito pela União Democrática Nacio-
nal (UDN), com sua primeira eleição no ano de 1946. 
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Exerceu o mandato de deputado federal também por 
duas vezes, sendo sua primeira eleição em 1954 e a 
segunda em 1958. Defensor da democracia, Seixas 
Dória ladeou o então candidato Jânio Quadros na dis-
puta pela Presidência da República, em 1960.

Seixas Dória foi governador de Sergipe no perío-
do em que se iniciou a ditadura militar sendo deposto 
pelo regime de exceção. No dia seguinte à eclosão da 
revolução, foi retirado do Palácio do Governo à força 
e levado para a prisão, no arquipélago de Fernando 
de Noronha. Perdeu os Direitos Políticos. Teve, assim, 
sua voz silenciada, mas não desistiu, deixou a prisão 
após quatro meses de detenção, devido a concessão 
de um habeas corpus.

O Ato institucional n°2 provocou a cassação dos 
seus direitos políticos em 1966, por um período de 
dez anos. Enquanto estava com os direitos políticos 
cassados, publicou o livro que se tornaria uma refe-
rência histórica do período da ditadura brasileira, “Eu, 
réu sem crime”, onde relata sua vivência na prisão em 
Fernando de Noronha, ao lado do ex-governador de 
Pernambuco, Miguel Arraes.

Além da longa carreia política – deputado es-
tadual, deputado federal e governador -, Seixas era 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Facul-
dade de Direito de Niterói e membro da academia de 
letras local, autor também de “Sílvio Romero, jurista” 
e hoje pertence ao rol dos imortais da Academia Ser-
gipana de Letras.

Enquanto governador de Sergipe, defendia os 
mesmos ideais do então presidente, João Goulart, 
tendo participado ativamente do bloco que defendia as 
mudanças em prol da melhoria da vida do povo brasi-
leiro. Em 13 de março de 1964, Seixas Dória discur-
sou no célebre comício da Central do Brasil, em que 
os maiores nomes da política progressista estavam ao 
lado do presidente Goulart.

Seixas Dória fez da UDN uma voz solidária, crian-
do com outros parlamentares a Frente Parlamentar 
Nacionalista, que ampliou no Brasil o discurso denun-
ciando manobras internacionais, formando uma opinião 
pública para cobrar do Governo ações de proteção e 
defesa da riqueza nacional. Pequeno de estatura, fran-
zino, frágil, Seixas Dória agigantava-se na luta em fa-
vor do Brasil e do futuro dos brasileiros. Referência do 
nacionalismo, sem radicalizações, Dória integrou, com 
outros políticos, a “Bossa Nova da UDN”, conquistando 
simpatia da mídia e aplausos da população.

Assim, iluminou o Brasil com suas orações patri-
óticas, dando consciência aos brasileiros para o que 
ocorria no.País, após a II Guerra Mundial. O Brasil, que 
participou do campo de batalha, possuía muitas e va-
riadas riquezas minerais, cobiçadas pelos Estados Uni-

dos e por outros países aliados, segundo as denúncias 
que fez Seixas Dória, nos auditórios universitários, nas 
tribunas do Parlamento, nos artigos de jornais e nas 
entrevistas que mobilizaram a atenção dos brasileiros.

Portanto, Sr. Presidente, Si^s e Srs. Senadores, 
registro neste momento os nossos mais sentidos pê-
sames a todos os seus familiares, a sua esposa Dona 
Meire Dória e ao povo de Sergipe, que tanto o res-
peitava e admirava, pela perda desse ilustre homem 
público, que deixou uma saudade enorme no coração 
de cada sergipano.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-
-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Vanessa Grazziotin, 
Suplente de Secretário.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Valadares, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplen-
te de Secretário, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Sra. Marta Suplicy, 1ª 
Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – De acordo com o Regimento, Senador Valadares, 
V. Exª será atendido. Foi uma belíssima homenagem. 
Os seus pares também colocaram palavras que acres-
centaram ao discurso.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Luiz Henrique.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Apenas para solicitar à Presidência que, em nome da 
Liderança do PMDB, eu me inscreva como liderança.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Senador Luiz Henrique, pela Liderança do 
seu partido.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Nobre Senadora Marta Suplicy, que preside esta 
sessão...

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Desculpe-me, é para uma comunicação inadiável. 
Coloquei de forma errada.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Nobres Senadoras e Senadores, ocupo esta tribuna 
para uma comunicação inadiável, um assunto da maior 
relevância.

No Município de Joinville, do qual fui prefeito 
por três mandatos, localiza-se a maior fábrica de ge-
ladeiras do mundo, que produz as marcas Consul e 
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Brastemp. Vejamos por que ocupo a tribuna para esta 
comunicação inadiável.

O jornal Valor Econômico traz uma manchete 
muito importante:

A subsidiária da Whirlpool em Joinville 
(SC), onde são produzidos os refrigeradores 
Consul e Brastemp, estabeleceu uma meta 
ambiental audaciosa para 2014. Tornar-se a 
primeira fábrica no mundo em seu segmento 
de negócios a reduzir a zero o envio de resí-
duos industriais para aterros.

Hoje a unidade já consegue destinar para 
a reciclagem 94% dos resíduos de seu proces-
so produtivo e 80,7% dos materiais de gela-
deiras e freezers recolhidos em seu programa 
de logística reversa, porcentagem superior 
aos 75% exigidos pela legislação ambiental 
da União Europeia, a mais rigorosa do mundo.

Para zerar os resíduos, a empresa procu-
ra uma destinação adequada de alguns tipos 
de óleos, gases e materiais, como espumas 
de polimento, utilizadas para isolar os refrige-
radores, etiquetas, rótulos, plásticos e bolhas.

Em 2011, a companhia recolheu 382 toneladas de 
materiais recicláveis. Segundo o Gerente de Assuntos 
Ambientais da empresa, temos no Brasil uma cultura 
de repassar os eletrodomésticos utilizados. Enquanto 
os brasileiros devolvem para os fabricantes menos de 
1% dos eletrodomésticos dos eletrodomésticos, os 
canadenses devolvem 70%, os europeus, 25%, e os 
japoneses, 48%.

Apesar de ter um canal para o consumidor des-
tinar para reciclagem eletrodomésticos usados, não é 
por esse caminho que Whirlpool mantém ativo o seu 
programa de logística reversa, pelo qual reaproveita 
87% dos resíduos das geladeiras usadas; é por meio 
de parcerias com distribuidoras de energia elétrica, 
que são obrigadas a adotar políticas de eficiência ener-
gética. A prática mais comum entre as distribuidoras 
são os programas de trocas de geladeiras antigas por 
novas. O avanço tecnológico garante que um refrige-
rador atual consuma 60% a menos de energia do que 
um modelo com dez anos.

Faço esta comunicação para ressaltar que este é 
um case que devemos levar à Conferência Rio+20, em 
junho. Hoje, na audiência em que foi ouvida a Ministra 
Izabella Teixeira, na Comissão de Meio Ambiente, onde 
S. Exª fez uma dissertação precisa sobre a política 
ambiental brasileira e as tratativas para a Conferên-
cia Rio+20, sugeri ao Ministério do Ambiente que, em 
conexão com a CNI, identificássemos os casos seme-
lhantes de eficiência ambiental das nossas empresas, 

para demonstrar que o sistema produtivo brasileiro 
está buscando tecnologias que levam à melhoria das 
condições do desenvolvimento sustentável.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Luiz Henrique.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda, em per-

muta com o Senador Rodrigo Rollemberg. Em segui-
da, a palavra será do Senador Ricardo Ferraço, pela 
Liderança do seu partido.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
agradeço a gentileza do Senador Rollemberg.

Há determinadas coisas que fogem ao bom senso 
e me parecem acontecer somente no Brasil.

Senador Ferraço, veja que nas instruções ofere-
cidas pela Agência Nacional de Aviação Civil, no im-
presso “Dicas da Anac”, existe uma recomendação, 
que merece atenção: “Evite despachar bagagens que 
contenham objetos de valor, tais como: joias, dinheiro 
e eletroeletrônico (celulares, notebooks, filmadoras, 
etc). Esses objetos devem ser transportados, de pre-
ferência, na bagagem de mão.”

Ora, essa recomendação, quando feita pela pró-
pria Anac, é o reconhecimento público da incapacida-
de de as autoridades brasileiras oferecerem a devida 
segurança a quem utiliza transporte aéreo no País.

Isso é grave!
E reafirma o que se tem tomado rotina nos ae-

roportos brasileiros: o risco de o passageiro ter a ba-
gagem roubada ou objetos que estejam dentro delas 
furtados é muito grande.

O mais irônico e inaceitável em relação a essa 
recomendação é que o passageiro também não está 
seguro se resolver transportar os objetos na baga-
gem de mão. Por quê? Porque já existem quadrilhas 
especializadas em se aproveitar do descuido do pas-
sageiro nos saguões dos aeroportos, para lhe furtar a 
bagagem de mão.

Por outras palavras, Srª Presidente, se nada for 
feito, os aeroportos brasileiros podem se transformar 
num cenário caótico, a exemplo das emergências de 
hospitais, do transporte público, entre tantas mazelas 
que ocorrem na sociedade brasileira.

A Copa se avizinha. Nós vamos passar vergonha.
Da mesma forma que, hoje, os pacientes nunca 

estão certos de que serão bem atendidos nas emer-
gências dos hospitais, sejam públicos ou privados, 
os passageiros usuários da aviação civil começam a 
viver o drama diário de ver as bagagens extraviadas 
ou roubadas.
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Ontem, uma grande reportagem, na televisão, 
mostrou o desalento pelo descaso feito com os pas-
sageiros que tiveram suas bagagens furtadas.

Mas as Dicas da Anac trazem outra curiosidade: 
“A empresa deverá, no momento da compra da passa-
gem, avisar o passageiro se o seu voo nacional será 
feito em área internacional.”

Caso isso aconteça, você estará sujeito a restri-
ções de transporte de líquidos em bagagem de mão 
(as mesmas exigidas para passageiros de voos inter-
nacionais).”

Tenha paciência! Mas isso é uma brincadeira! Pri-
meiro, porque quem viaja com frequência sabe como 
mudam os portões de embarque de uma hora para ou-
tra. Aí o cidadão que vai embarcar pela ala doméstica 
resolve comprar um perfume para dar um presente. 
Mas, na hora do embarque, há uma mudança repen-
tina para a ala internacional. E, então, Srª Presidente, 
como é que fica? Joga o perfume fora? Dá o perfume 
para a atendente?

Essas histórias e trapalhadas depõem muito con-
tra a imagem do Brasil e geram uma descrença quanto 
à capacidade mínima de organização das autoridades 
públicas.

Mas não é só, Srªs e Srs. Senadores. Esta Lei 
da Copa também é um desafio ao bom-senso. Como 
é que, ao longo de décadas, temos feito inúmeras pro-
pagandas para evitar o consumo de álcool e a violên-
cia nos estádios brasileiros e, agora, por um capricho 
da Fifa, vamos permitir a venda de bebidas alcoólicas 
durante os jogos da Copa do Mundo?

Esse é o nítido exemplo do favorecimento explí-
cito. A mensagem é clara: olhe, você não pode beber 
nos estádios, durante os campeonatos regionais e 
nacionais. Mas, sabe como é, trata-se de um jogo da 
Copa. Então, tudo pode. Isso é como dizer: você não 
pode matar de segunda a sexta, mas, sábado e do-
mingo, você pode.

Está-se gastando muito dinheiro com a Lei Seca, 
para transformar isso numa cultura. Agora, nós vamos 
levar aos estádios um estopim. Nós vamos mudar in-
clusive com jogos internacionais. Sabemos que vamos 
ter torcidas violentas, como a dos ingleses, a dos irlan-
deses, a dos próprios alemães, e nós vamos, então, 
fomentar isso com bebida. Agora, depois da Copa do 
Mundo, não pode mais.

Como é que faz o cidadão que bebe e entra no 
carro? E a Lei Seca? Quer dizer, é um contraditório.

Isso é de uma subserviência inadmissível para um 
país que tem a expressão do Brasil no cenário mundial. 
Nós não podemos nos curvar aos caprichos e desejos 
da Fifa, que, aliás, entra no País, faz o evento, colhe 
lucros fabulosos, mas não quer ser responsabilizada 

por praticamente nada, sendo o Governo brasileiro 
responsável por tudo.

É verdade que o Brasil tem inúmeros problemas 
e desafios para a consolidação do Estado de Direito, 
mas não somos uma terra sem lei. É preciso, portan-
to, que se tenha extremo cuidado no exame da Lei 
da Copa, caso contrário, seremos motivo de chacota 
aqui e lá fora.

Passamos da hora de superar essa têmpera do 
improviso e do jeitinho que supera tudo. Passamos da 
hora de aceitar tacitamente regras sem sentido como 
as Dicas da Anac. Precisamos exigir nossos direitos 
e o devido cumprimento da lei.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Cyro Miranda.
Senador Mozarildo, V. Exª podia assumir a Pre-

sidência enquanto faço uso da palavra como oradora 
inscrita?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – (Fora do microfone.)

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Não. Eu estou trocando com o Randolfe. V. Exª 
trocou com o Cyro Miranda e foi para o lugar do Cyro 
Miranda, que é o sexto. Eu troquei com o Randolfe, 
que é o quinto, e avisou que não vai poder estar aqui 
neste momento.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra a Senadora Marta Suplicy, do 
PT de São Paulo.

A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Prezado Senador Mozarildo Cavalcanti, no exercício 
da Presidência, Senadores e Senadoras, ouvintes da 
Rádio e da TV Senado. Hoje eu gostaria de falar sobre 
a programação orçamentária de 2012, anunciada pelo 
Governo há cerca de duas semanas. Mais uma vez, 
o Governo da Presidenta Dilma reitera seu compro-
misso de consolidar a âncora fiscal como importante 
mecanismo de estabilização econômica, tão impor-
tante para todos nós. E, principalmente, ela vai fazer 
isso sem comprometer o gasto social e o investimento.

Antes de tudo, precisamos ter clareza quanto 
às vantagens da âncora fiscal frente a outros meca-
nismos semelhantes. Nesse sentido, acho importante 
que relembremos um pouco de nossa história econô-
mica recente.

No Brasil, desde o início do Plano Real, já utiliza-
mos vários tipos de âncoras de estabilização. A primeira 
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foi a âncora cambial, representada pelos regimes de 
câmbio fixo e administrado, que vigoraram entre 1994 
e 1998. A despeito de ter sido um remédio necessá-
rio à época, quando o Brasil tentava se livrar do mal 
hiperinflacionário, ele foi usado, diria, por mais tempo 
que o desejável e trouxe grandes distorções e vulne-
rabilidades ao nosso País. Seu fim se deu com uma 
grave crise cambial que obrigou a adoção do câmbio 
flutuante – devem estar lembrados – a partir de 1999.

Em seguida, adotamos a âncora monetária, con-
figurado no regime de metas inflacionárias e que re-
presentou um grande avanço para a nossa política 
econômica.

No entanto, ela sobrecarregou excessivamente 
a taxa básica de juros Selic, que era utilizada como 
único mecanismo de estabilização. Nessa mesma épo-
ca, também começou a ser construída a âncora fiscal 
com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
em 2000. Mas foi a partir de 2003 que ela começou a 
ter maior efetividade, permitindo uma contínua e sólida 
redução da taxa básica de juros.

Vale alertar que não devemos confundir o uso da 
âncora fiscal com política fiscal restritiva. Aliás, foi o não 
uso de uma política fiscal responsável e consistente 
ao longo dos anos que hoje obriga aos países euro-
peus em dificuldades a adotar um radicalismo fiscal 
que certamente os levará a alguns anos de recessão 
e desemprego.

Quem está lendo o que está acontecendo está 
vendo um filme em retrocesso.

O ajuste fiscal anunciado pelo Governo mostra 
bem como a âncora fiscal deve ser usada. São R$55 
bilhões de cortes de despesa primária, com o objetivo 
de se alcançar a meta de superavit primário de quase 
R$140 bilhões neste ano, ou cerca de 3,1% do PIB. 
É uma meta – diria – ousada, representando a conti-
nuidade do maior esforço fiscal já empreendido, que 
vem se tornando a marca da política econômica da 
Presidenta Dilma.

E a principal virtude é que o esforço fiscal se dá, 
sem comprometer o gasto social e o investimento. Na 
verdade, as políticas de saúde, educação e combate 
à pobreza receberão até mesmo um volume maior de 
recursos em 2012. Para a saúde, por exemplo, serão 
R$72 bilhões, um incremento de 13% em relação a 
2011. E está sendo feito bom uso. Eu estava lendo os 
dados do Ministério da Saúde em relação ao programa 
Cegonha: é maravilhoso o que estamos conseguindo 
em termos de redução da mortalidade materna. Lem-
bro que foi no dia da mulher, no mês da mulher, em 
março do ano passado, que a Presidenta lançou o 
programa Cegonha, e agora os primeiros números já 

estão indicando as consequências dessa injeção de 
recursos, dessa prioridade.

Para a educação, também, serão R$33 bilhões, 
quer dizer, um aumento de 34%; e, para o Brasil sem 
Miséria, serão R$27 bilhões, 37% a mais que no ano 
passado.

No caso das despesas de investimento, também 
haverá ampliação significativa dos recursos dirigidos 
ao PAC, que receberá mais de R$31 bilhões, cerca de 
30% a mais que em 2011.

É particularmente importante fomentarmos o 
investimento. É claro, porque do investimento é que 
podemos ter um ritmo de crescimento superior a 5% 
ao ano e os empregos serem mantidos e aumentados. 
Como disse o Ministro da Fazenda, o investimento é a 
“locomotiva do crescimento”, e é fundamental impulsio-
narmos a taxa de investimento da economia brasileira.

Em 2002, ela era de 16% do PIB, hoje está em 
quase 20% e buscamos superar os 24% até o final do 
mandato da Presidenta Dilma. Aliás, é o elevado nível 
de investimento, superior a 40% do PIB, que está por 
trás do milagre chinês, onde o PIB cresce em média a 
9% por ano já há algum tempo. Quarenta por cento do 
PIB em investimento é realmente uma barbaridade. Um 
dia a gente chega lá, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
E vamos crescer 9%. Aliás, o Nordeste cresceu 9% 
alguns anos atrás, mas manter isso é bastante difícil.

Enfim, essa é a forma correta de utilizar a ânco-
ra fiscal, buscando localizar o esforço das contas pú-
blicas onde não só não compromete o desempenho 
econômico, mas também o promove, apoiando o setor 
produtivo e a geração de emprego e renda.

É a forma também de aumentar a eficiência do 
gasto público e reduzir desperdícios. Em 2011, o Gover-
no conseguiu economizar, por exemplo, cerca de R$2,2 
bilhões do custeio administrativo, ou seja, os gastos 
com diárias, passagens e administração de imóveis, 
automóveis e outros equipamentos de uso da União.

Para finalizar, quero reiterar que o avanço em 
2012 do Plano de Consolidação Fiscal, lançado pela 
Presidenta Dilma no primeiro ano de seu mandato, é 
algo que deve ser comemorado bastante. Representa 
o fortalecimento da âncora fiscal como mecanismo de 
estabilização, aliviando a carga sobre a política mone-
tária e permitindo a contínua redução da taxa básica de 
juros, que deverá cair abaixo dos 10% ainda este ano.

Então, Senadora Angela, Senador Rollemberg, 
Senador Pedro Simon, Senador Paulo Davim, final-
mente, neste ano, vamos comemorar a taxa de juros 
com menos de dois dígitos neste País.

Representa também a contínua melhora das con-
tas públicas, fazendo com que cheguemos a resultados 
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fiscais excepcionais, como um déficit nominal próximo 
a 1% em relação à dívida/PIB de 35%.

Esses números destacam-se ainda mais em um 
ambiente global, onde as grandes economias registram 
hoje déficit em torno de 5% e nível de endividamento 
superior a 100% do PIB. Quer dizer, quando vemos a 
nossa proporção dívida/PIB em 35%, os países que 
estão passando por essa crise – lemos todos os dias 
nos jornais – estão com dívidas acima de 100%. Aí dá 
para perceber como foi correta toda a política econômi-
ca do Governo Lula, e como a Presidenta Dilma, com 
todas as dificuldades internacionais que está enfren-
tando, com todas as pressões – nós mesmos – que 
ela tem como Presidente ao responder, como ela está 
conseguindo manter a rédea e fazer com que o Brasil 
cresça com os investimentos necessários, sem tirar 
dinheiro de onde é muito importante: saúde, educação 
e PAC. Sem infraestrutura também não conseguiremos 
dar conta do crescimento que esse investimento vai 
propiciar. Se crescermos 4%, 5% ou 6% – não estou 
falando sequer de 9% – precisará de infraestrutura 
em portos, aeroportos, estradas para essa mercado-
ria, para essa produção, algo que, hoje, estamos com 
muita dificuldade em fazer tudo escoar. Então, o PAC 
é imprescindível nesse sentido. 

O Brasil, hoje, é um grande exemplo de respon-
sabilidade e sustentabilidade fiscais no mundo. Essa 
é uma das principais razões da nossa baixa vulnera-
bilidade externa e alta resistência aos efeitos da crise 
financeira.

Mas, acima de tudo, representa a manutenção 
dos importantes avanços sociais alcançados, princi-
palmente no Governo Lula e agora no Governo Dilma 
Rousseff, daa redução de uma taxa de pobreza de 
27%, em 2002, para 13% hoje. Da inclusão de quase 
40 milhões de brasileiros na classe média. De uma 
renda per capita anual que saltou de US$2,8 mil, em 
2002, para os atuais US$13,3 mil. Essa é a principal 
mudança estrutural em curso na sociedade brasileira, 
e a política fiscal tem exercido um papel fundamental 
nesse sentido.

Era isso que eu queria colocar, Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Concedo a palavra, como orador inscrito, por 
permuta com o Senador Cyro Miranda, ao Senador 
Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 

orador.) – Prezada Presidenta, Senadora Marta Suplicy; 
prezados Senadores, prezadas Senadoras, mais uma 
vez, o Distrito Federal presencia uma barbárie que 
marca a história da cidade, como já tive oportunidade 
de registrar esta semana, há menos de 15 anos da 
morte do índio Galdino. 

Incendiaram, neste fim de semana, dois mora-
dores de rua, em Santa Maria, que dormiam numa 
praça. Primeiro, atearam fogo num sofá, espantando 
os mendigos que ali estavam. Depois de sete horas, 
voltaram ao local e, com atroz requinte de crueldade, 
queimaram os dois que permaneceram dormindo no 
local. Tudo indica que o crime foi praticado por ado-
lescentes.

Esse é mais um fato inaceitável na história da 
nossa cidade e do nosso País, que não deve ser tra-
tado aqui como caso isolado, a exemplo dos diversos 
homicídios e agressões que jovens brasileiros têm 
inescrupulosamente praticado contra moradores de 
rua, homossexuais, travestis, prostitutas, negros e in-
dígenas. Isso acontece em todo o Brasil. 

Ainda este mês, em Recife, um mendigo também 
teve o corpo queimado enquanto dormia. Em agosto 
do ano passado, o mesmo ocorreu em Uberaba. No 
Rio de Janeiro, em julho de 2011. Em Jundiaí, dois 
moradores de rua foram incendiados em abril. Em de-
zembro do ano passado, uma criança indígena de oito 
anos foi queimada em Arame, no interior do Maranhão. 

No caso dos homossexuais, Srª Presidenta, o 
Brasil está entre os países com um dos maiores re-
gistros de óbitos por homofobia, com um assassinato 
a cada três dias, segundo dados do Grupo Gay da 
Bahia. Para a população negra, a situação também é 
vergonhosa. Nos últimos oito anos, a morte de negros 
por homicídio subiu 23,4%, segundo dados do IBGE. 
Para as mulheres, apesar de a Lei Maria da Penha ter 
atenuado significativamente as estatísticas de agressão 
e óbitos, cerca de dez mulheres são assassinadas a 
cada dia no Brasil, segundo o Datasus. 

Esses são alguns exemplos de uma lista enorme, 
que cada vez mais confirma o crescimento exponencial 
da violência, marcada pelo sadismo e pela crueldade.

Fomos acostumados a analisar a violência sob 
o prisma da exceção, ou seja, em seu aspecto trans-
gressor, permanentemente associado à marginalidade.

O que dizer quando a exceção parece ganhar 
a incidência de normalidade? Hoje são 137 assassi-
natos por dia no Brasil, que, posso dizer, crescem na 
mesma proporção do sentimento de indiferença e ne-
gligência no País. 

Por isso, fatos como esses são muito mais com-
plexos do que parecem ser. Refletem não só a delinqu-
ência dos criminosos, mas a doença de uma sociedade. 
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Doença em que todos têm sua responsabilidade. São 
adolescentes que fazem na prática o que muitas vezes 
ouviram ao longo da vida. Foram ensinados a perceber 
essas pessoas como o lado invisível e descartável da 
sociedade. São pessoas completamente alienadas de 
seus direitos e deveres, numa prática perniciosa que 
sustenta a exclusão. E os moradores de rua são o elo 
mais frágil desse processo, o lado mais desprezível 
para a sociedade e para o Estado. 

Segundo Pesquisa Nacional sobre a População 
em Situação de Rua, no Brasil, há quase 32 mil pes-
soas vivendo em calçadas, praças, rodovias, parques, 
viadutos, praias, barcos, túneis, depósitos e prédios 
abandonados, entre outros. Só aqui, no Distrito Fe-
deral, são quase 2.400 pessoas em situação de rua, 
que contam apenas com 500 vagas no único albergue 
da cidade. Sem contar que muitos deles se recusam 
a ficar nesses abrigos, devido ao histórico de violên-
cia nesses ambientes. É preciso rever as medidas de 
implementação e manutenção desses espaços, assim 
como o conjunto das políticas de assistência social. 

Lembro que, na época da morte do índio Galdi-
no, um dos adolescentes de classe média justificou-
-se dizendo que matou porque não sabia que era um 
índio, pensava ser um mendigo, tornando explícitos o 
descaso e a desumanização que sofrem os indigen-
tes. Junto a isso, soma-se a naturalização da violência 
pela sociedade. Naturalizam a morte como rotina; e 
a exclusão social, como regra. Os direitos tornam-se 
cada vez mais itens de consumo. Quem tem direito é 
quem pode pagar. Pessoas são aceitas socialmente 
pelo que têm, mas não pelo que são. Um padrão ético 
completamente invertido e anticivilizatório.

A histórica impunidade no Brasil é outro alicerce 
dessa anomalia social. Só para citar um exemplo, to-
dos os maiores de idade envolvidos na morte do índio 
Galdino foram presos, mas acabaram não cumprindo 
os 14 anos de reclusão em regime fechado. Detidos 
apenas até 2004, ganharam liberdade condicional da 
Justiça. Antes disso, gozaram de benefícios e des-
respeitaram autorizações judiciais. Como o País pode 
avançar efetivamente no combate à violência, se não 
consegue conter essa cultura de impunidade?

Quero lembrar, neste momento, o extraordinário 
texto que deixou Paulo Freire um pouco antes de mor-
rer, sobre o assassinato do índio Galdino. Ele falava da 
posição do pobre, do mendigo, do negro, da mulher, do 
camponês, do operário, nesse pensar cultural transmi-
tido nos lares, nas escolas, na mídia; falava da men-
talidade materialista da posse das coisas, do descaso 
pela decência, da fixação pelo prazer, do desrespeito 
pelas coisas do espírito; falava do todo-poderosismo. 

Falava da ética do mercado comparada a ética humana; 
esta alicerçada nos princípios fundamentais da vida. 

E a pergunta que todos devemos nos fazer hoje 
é sobre o nosso próprio lugar nesse pensar. A ex-
pressão brutal da violência começa pela intolerância. 
Até que ponto a nossa intolerância é também parte 
desse problema maior? Até que ponto o problema 
da violência é só um problema do Estado, da quali-
dade dos serviços de segurança oferecidos no País? 
Até que ponto a excessiva espetacularização do no-
ticiário sobre crimes não é também um fio condutor 
desse processo? É preciso refletir sobre todas essas 
questões. A violência não está só nas mãos de quem 
pratica, mas no pensar culturalmente transmitido por 
gerações. Quando a violência passa a ser mais nor-
mal do que transgressora, temos a certeza de que o 
combate deve ser muito maior do que a dimensão do 
fato em si. Deve ser um amplo combate à complexa 
trama social e cultural que a sustenta, considerando 
também as responsabilidades sociais, e não apenas 
as individuais nesse processo. 

Quero encerrar, Srª Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, manifestando a minha confiança no fato de 
que a polícia do Distrito Federal saberá encontrar os 
responsáveis e prendê-los, e que a Justiça da nossa 
cidade e do nosso País será implacável com esses 
criminosos.

Quero citar outra frase do grande mestre Paulo 
Freire, em sua obra Pedagogia da Indignação, que diz:

Se a nossa opção é progressista, esta-
mos a favor da vida e não da morte; a favor da 
equidade e não da injustiça; a favor do direito 
e não do arbítrio; a favor da convivência com 
o diferente e não com a sua negação. Não te-
mos outro caminho senão viver plenamente 
com a nossa opção. Encarná-la, diminuindo 
assim a distância entre o que fizemos e o que 
fazemos. Não é possível refazer esse país, 
democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério 
com adolescentes brincando de matar gente. 

Que possamos nos inspirar nesse grande pen-
sador ao lidar com o problema da violência no Brasil. 
Enquanto continuarmos a nos enxergar pelo que temos, 
e não pelo que somos, não poderemos nos perceber 
por inteiro, como Nação, um corpo social orgânico, em 
toda a nossa diversidade.

Eis o nosso maior desafio para construirmos 
efetivamente uma sociedade mais justa e uma nova 
civilidade, sustentada por uma cultura de paz.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Rollemberg, e parabenizo-o 
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por esse discurso tão sensível frente a isso que temos 
observado. Acho que foi ontem que um Senador, nos-
so colega, colocou o papel da televisão e dos vídeos 
extremamente violentos que as crianças têm acesso. 
E eu lembrava, como psicóloga, de pesquisas que 
mostram como não ter modelos de solução de conflito, 
a não ser quando se dá um soco ou se explode uma 
bomba, leva a comportamentos dessa forma. Então 
suas palavras são extremamente importantes em vir-
tude do que temos observado em todas as áreas que 
V. Exª colocou tão bem. Parabéns.

Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, por 
permuta com o Senador Francisco Dornelles.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, inicio hoje 
meus pronunciamentos deste ano, de 2012, no Sena-
do. E quero fazer isso agradecendo a confiança que 
recebi da bancada do meu Partido, que me escolheu 
para a função de Líder do PSB no Senado neste ano 
de 2012. Portanto, agradeço aos Senadores Rodrigo 
Rollemberg, João Alberto Capiberibe e ao Senador 
Antonio Carlos Valadares, o mais antigo Senador da 
nossa bancada, nosso sempre líder, a quem especial-
mente agradeço a atenção, o apoio que dele recebi, 
desde o primeiro momento em que entrei nesta Casa 
como Senadora, bem como à sua liderança generosa, 
que se abriu à participação dos seus companheiros.

É também para mim muito importante que, ao 
fazer isso, eu me torne a primeira mulher líder do PSB 
no Senado. Nós já tivemos líderes na Câmara, mas 
pela primeira vez no Senado o PSB será, por um ano, 
liderado por uma mulher, coincidentemente neste mo-
mento em que todas nós comemoramos os 80 anos 
da conquista do direito do voto feminino, uma data 
extraordinariamente importante para o movimento de 
mulheres e para as mulheres brasileiras. São 80 anos 
da conquista do direito do voto, o que nos dá a pos-
sibilidade de fazer um balanço do que conquistamos 
em termos de legislação no nosso País até então e 
ficar muito felizes com o que pudemos alcançar e mui-
to tristes em saber que fizemos isso com tão poucas 
integrantes no Parlamento brasileiro.

Nunca, nesses 80 anos, chegamos a 20% do 
Parlamento nacional. Somos hoje pouco mais de 10% 
no Senado e apenas 10% na Câmara dos Deputados. 
Portanto, esses 80 anos tornam obrigatório o compro-
misso do Parlamento brasileiro, em especial das suas 
mulheres, das mulheres que representam as mulheres 
brasileiras no Parlamento, o dever de lutar por uma re-
forma política que crie, como V. Exª já o fez com a lei 
da política de cotas, uma política compensatória, capaz 
de compensar a nossa ausência no Parlamento duran-

te esses anos todos e que seja, portanto, indutora de 
uma presença maior, mais vigorosa e mais rápida da 
participação feminina no Parlamento nacional. 

Tenho a honra de estar, portanto, neste momento, 
representando o meu Partido, um Partido que tem uma 
representação de poucos Senadores, numericamen-
te, mas homens tão honrados e competentes quanto 
os três que tenho orgulho de compartilhar como com-
panheiros de bancada, entre eles o Senador Rodrigo 
Rollemberg, que acabou de fazer um belo pronuncia-
mento e está neste momento aqui em plenário. 

Isso me dá consciência da enorme responsabi-
lidade que representa o exercício da liderança de um 
Partido com a história do PSB, Senador Rodrigo, um 
Partido que tem, entre seus fundadores e inspiradores 
brasileiros, a estatura de João Mangabeira, de Antonio 
Cândido, de Sérgio Buarque de Holanda, de Jamil Ha-
ddad, de Miguel Arraes, e, hoje, de tantos governadores 
que marcam as suas administrações pela modernida-
de, pela inovação e também pelos compromissos com 
a melhoria da qualidade de vida do povo de cada um 
dos seus Estados.

Pois não, Senador Rodrigo Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 

– Eu quero cumprimentar V. Exª, Senadora Lídice da 
Mata, e dizer que me sinto muito honrado, como Se-
nador do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, de ter 
V. Exª como líder. Quero aproveitar para cumprimentar 
também o Senador Antonio Carlos Valadares por todo 
o seu período de liderança, pois ele, com sua experi-
ência, conduziu-nos tão bem ao longo do ano passado. 
V. Exª tem uma responsabilidade muito grande. Disse 
aqui, num debate com o Senador Pedro Taques, que o 
PSB é um Partido que vem crescendo, vem crescendo 
de forma consistente; elegeu seis governadores na úl-
tima eleição e tem, entre os três governadores melhor 
avaliados no Brasil, dois que estão entre os três pri-
meiros, sendo que o nosso presidente, o governador 
de Pernambuco, está com 82% de aprovação. Eu me 
sinto muito feliz de estar tão bem representado por V. 
Exª, eu, que nunca tive outro Partido na minha vida, 
desde 1985, sou filiado ao PSB, mais da metade da 
minha vida filiado a esse Partido, e compartilhei todo 
esse processo de reorganização do Partido, que tive, 
nas figuras de Antônio Houaiss, Evandro Lins e Silva 
e Jamil Haddad, grandes brasileiros à frente desse 
processo. Portanto, desejo muito sucesso a V. Exª. V. 
Exª, com toda a sua experiência, de ex-constituinte, 
ex-Prefeita, ex-Deputada, agora Senadora, certamente 
saberá conduzir bem a nossa bancada aqui no Senado.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Muito 
obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg. Tenho certeza 
de que o sucesso dessa tarefa só será possível se ela 
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expressar a unidade política que caracteriza a atuação 
da nossa bancada neste Senado Federal. Porque todos 
nós, por sermos um Partido aqui no Senado pequeno, 
de apenas quatro Senadores, temos a consciência e a 
enorme responsabilidade de garantir e honrar a heran-
ça desses líderes políticos que foram aqui citados por 
nós, bem como o exemplo de vida de cada um deles, e 
dar continuidade a essa herança de tradição histórica, 
política do nosso País que eles representaram, com 
uma atuação no Senado que possa se basear essen-
cialmente nos princípios do nosso Partido: de defesa 
da liberdade e da democracia. 

Aliás, o PSB, que tem como slogan “Socialismo 
e Liberdade”, inovou como a esquerda democrática na 
organização histórica do Brasil – a utilização dessas 
duas palavras unidas –, quando, no momento em que 
nós fomos criados, como uma força política partidária 
de esquerda, era muito difícil falar em democracia no 
campo da esquerda como um valor. E o PSB ousou 
se constituir como Partido de esquerda, levantando a 
bandeira do socialismo e da liberdade, àquele tempo, 
para alguns, duas bandeiras contraditórias. 

Nós acreditamos no valor da democracia como 
um valor universal, como um valor dos novos tempos 
do nosso País. Hoje podemos estar aqui comemoran-
do que todo o campo socialista no nosso País, e de 
muitas correntes do mundo, unam as duas ideias do 
socialismo e da democracia. O meu tempo vai se esgo-
tando, mas serviu para que eu pudesse aqui registrar 
o nosso agradecimento à nossa bancada e afirmar o 
compromisso, como Líder do Partido, de prosseguir 
no trabalho destacado do nosso Senador Valadares, 
na manutenção dos princípios do nosso Partido e no 
fortalecimento do programa e do projeto da Presidente 
Dilma no Senado Federal. 

Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Obrigada Senadora Lídice da Mata. Quero 
parabenizá-la com alegria pela nomeação, eleição, de 
Líder do PSB nesta Casa, primeira mulher a exercer o 
cargo de liderança pelo PSB.

Parabéns e estaremos juntas na torcida.
Com a palavra o Senador Paulo Davim, como 

orador inscrito.
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está acontecendo 
por todo o dia de hoje o VI Fórum Nacional de Saúde 
Ocular, promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, que tem ações elogiáveis, contribuindo para 
construção de um sistema de saúde mais acessível, 
mais resolutivo.

Todos nós acreditamos que construir um siste-
ma de saúde que queremos não é uma responsabili-
dade apenas dos gestores, mas de toda a sociedade, 
e o CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem 
se comportado desta forma, participando dos deba-
tes no Ministério da Saúde, participando de câmaras 
técnicas e trazendo o debate para dentro do Legisla-
tivo, em cima dos dados publicados pela Organização 
Mundial de Saúde em 2011, a estimativa global e por 
região da magnitude da deficiência visual, da cegueira 
e de suas causas, a partir de dados reunidos em 2010. 
Globalmente o número de pessoas de todas as idades 
com deficiência visual é estimado em 285 milhões, dos 
quais 39 milhões são cegos – 82% dos cegos têm 50 
anos ou mais. Essa estatística não inclui a presbiopia 
não corrigida, cuja prevalência ainda é desconhecida 
de todos nós.

De acordo com a IAPB (Agência Internacional 
para Prevenção da Cegueira), os padrões globais de 
causas de cegueira diferem substancialmente entre 
os países, mas é possível associar sua prevalência às 
condições econômicas e de desenvolvimento humano, 
já que quase 90% dos casos de cegueira estão em 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Por 
exemplo, a proporção de cegueira devido à catarata é 
de 5% em economias de mercado estabelecidas, mas 
chega a 50% nas regiões mais pobres do mundo. Por-
tanto, o progresso no combate à cegueira evitável não 
pode ser medido apenas pela existência de medidas 
preventivas e curativas: depende da disponibilidade e 
aplicação efetiva de soluções, apropriadas e recursos 
para melhorar as condições de vida em regiões pobres.

Também as principais causas de cegueira em 
adultos estão associadas ao envelhecimento da po-
pulação. E o Brasil apresenta a terceira maior taxa de 
crescimento da população idosa entre os países mais 
populosos do mundo. Atualmente, existem 5,3 milhões 
de brasileiros com perda visual grave.

De acordo com os dados do CBO, 90% dos ca-
sos de cegueira ocorrem nas áreas pobres do mundo; 
60% das cegueiras são evitáveis; 40% das cegueiras 
têm conotação genética (são hereditárias); 25% das 
cegueiras têm causa infecciosa; 20% das cegueiras já 
instaladas são recuperáveis.

E temos ainda o cálculo da prevalência de ce-
gueira no Brasil.

Da população indigente, em torno de 21.598.495, 
tem uma prevalência de aproximadamente 1,2 % , ou 
seja, são 259.182.

Da população pobre, em torno de 58.699.440, 
com 0,95% de prevalência, 557.645 são cegos.

Da população da classe média, que corresponde 
a aproximadamente 114,325 milhões, as estatísticas 
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aproximadas apontam que 685.953 brasileiros sofrem 
de cegueira.

Enquanto isso, o número de cirurgias de catarata 
no Brasil sempre foi menor do que o preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde.

Defendemos que o impacto social da cegueira 
e a grande prevalência da catarata entre a população 
mais idosa devem ser levados em conta na formulação 
de políticas públicas. Com uma população de pouco 
mais de 190 milhões de habitantes, precisamos que o 
SUS, responsável exclusivo pelo atendimento de 65% 
da população garanta a realização de pelo menos 390 
mil cirurgias de catarata por ano, enquanto que outras 
180 mil devem ser realizadas pelo setor privado, che-
gando-se, no mínimo, a um total de 540 mil cirurgias de 
catarata/ano. Entretanto, esse número seria suficiente 
apenas para eliminar a cegueira instalada. Para evitar 
que mais brasileiros cheguem à condição de cegueira 
por catarata, estima-se que seriam necessárias 720 
mil cirurgias por ano.

Mas, em compensação, houve um aumento de 
140% nos últimos 10 anos nos transplantes de cór-
nea no Brasil. Só em 2011, foram realizados 14.800 
transplantes de córnea no Brasil, graças ao esforço do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a sua presença 
constante e incansável nos debates da Câmara Técni-
ca do Ministério da Saúde.

Neste VI Fórum que está acontecendo no Audi-
tório Petrônio Portella, aqui, no Senado Federal, do 
qual participei pela manhã e fui convidado a compor a 
Mesa sobre catarata, apesar de não ser oftalmologis-
ta, mas por ter militado em várias entidades médicas 
nacionais, por ter me dedicado e ser um estudioso, 
um curioso do tema de saúde pública, o que percebo, 
nesses debates, é que, apesar desses esforços do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, há um problema 
crônico. Existe um gargalo no avanço das cirurgias 
de catarata, até porque todos nós compreendemos 
que, num País como o Brasil, que tem 5,3 milhões de 
brasileiros com catarata, ou sofrendo de cegueira por 
catarata, a cirurgia corretiva é sobretudo um resgate 
da cidadania desse brasileiro, sabendo ainda que a 
cegueira por catarata acontece em torno de 50% nas 
populações mais pobres, mais um motivo para o Go-
verno envidar esforços e recursos, para que o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia estabeleça um cronograma 
de cirurgia de catarata no Brasil.

Isso não deixa de ser um resgate da cidadania. 
Um cidadão que não enxerga, um cidadão que não 
tem condição de trabalhar, porque lhe falta um dos 
sentidos mais primordiais que um ser humano pode 
ter, que é a visão, não goza, em sua plenitude, da ci-
dadania que tanto buscamos.

Portanto, quero aqui parabenizar essa iniciativa 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que realiza 
hoje o VI Fórum Nacional de Saúde Ocular, sempre 
preocupado em debater as condições do nosso povo, 
sempre apontando caminhos novos a serem segui-
dos para resolvermos os problemas graves de saúde 
pública do Brasil.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP.) – Obrigada, Senador Paulo Davim. 
Com a palavra, a Senadora Angela Portela. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP.) – Pois não, Senador Mário Couto. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou 

deixar a Senadora Angela Portela falar. Prefiro deixar 
que ela fale antes, para, depois, pedir consentimento a 
V. Exª para fazer a leitura de um pequeno requerimento.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP.) – Pois não. 

Com a palavra a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da 
Educação acaba de comunicar, em caráter oficial, que o 
novo piso salarial dos professores será de R$1.451,00. 

Isso reflete uma justa correção de 22,22%, ba-
seada na variação ocorrida no valor anual mínimo por 
aluno definido nacionalmente no Fundeb. 

Esse piso salarial resulta de uma longa batalha 
travada não apenas pela categoria profissional dos 
professores, a que pertenço, mas por todos os que se 
preocupam com a educação neste país.

Conseguimos aprovar por unanimidade, na Câ-
mara dos Deputados, a aplicação do piso salarial como 
parte de um conjunto de normas modernas. Na verda-
de, a lei vai além de garantir o piso, mas proporcionar 
reais condições para se ministrar ensino de qualidade.

Aprovado pela Câmara, o projeto foi votado tam-
bém pelo Senado Federal e, sancionado pelo presi-
dente Lula, tornou-se então a Lei n° 11.738, de 2008. 
Não foi aplicada de imediato, porém. Governadores 
que não desejavam arcar com esse tipo de despesa 
recorreram ao Judiciário.

Para nossa extrema satisfação, o Supremo Tri-
bunal Federal considerou constitucionais todos os 
dispositivos da Lei n° 11.738. Foi uma vitória memo-
rável, ainda que se possa facilmente perceber que a 
resistência permanece.

A qualidade do ensino nunca estará separada dos 
direitos dos educadores. Só teremos educação digna 
deste nome caso mudem as condições de trabalho 
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dos professores. Foi desse conceito que partimos ao 
elaborar a lei.

Nos seus termos, a União vinculou a si própria, 
aos Estados, Municípios e Distrito Federal ao piso na-
cional de educação, ao mesmo tempo em que definia 
a carga horária máxima de 40 horas semanais. Defi-
niu também o vencimento inicial, que corresponde ao 
salário-base/ mais gratificações.

Estabeleceu-se o conceito de profissional do ma-
gistério, abrangendo todos os que trabalham em ativi-
dades correlatas, desde que contem com a formação 
mínima determinada pela Lei de Diretrizes e Bases. 
Estendeu ainda o piso salarial e demais vantagens aos 
aposentados, uma questão de justiça social.

Reconheceu também um pré-requisito básico para 
a busca de qualidade de ensino: definir o que venha a ser 
a real carga horária do professor. A lei estabelece que, 
na composição da jornada de trabalho deve-se observar 
o limite máximo de dois terços da carga horária para o 
desempenho das atividades de interação com os alunos.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, há pouco, tive-
mos aqui, no Congresso Nacional, no Senado Federal, 
governadores que procuraram o Congresso, prefeitos, 
para pedir mudanças na Lei nº 11.738. Alegam que 
não terão recursos financeiros para cobrir os gastos 
por ela determinados, assim como para as correções 
a se fazerem de acordo com o modelo estabelecido. 
Alegam que também os Municípios terão problemas. 

Reconhecemos que todos os governos, em um 
País como o Brasil, enfrentam dificuldades orçamen-
tárias. Somos um País jovem, com muito ainda a ser 
feito nas mais diversas áreas, principalmente na edu-
cação. Precisamos, porém, estabelecer prioridades. 

Hoje, tivemos a grata alegria de ouvir, na Co-
missão de Educação do Senado Federal, o Ministro 
Aloizio Mercadante. Ele qualificou a educação como 
o maior desafio do Brasil. Isso não apenas justificaria, 
mas exigiria tratamento prioritário, vinculando-o ao de-
senvolvimento da ciência e da tecnologia.

Disse o Ministro Aloizio Mercadante que conta-
mos hoje com um ambiente educacional do séc. XVIII, 
professores do séc. XX e estudantes do séc. XXI. É 
preciso, portanto, qualificar os professores e estabe-
lecer uma meritocracia. O Ministro Aloizio Mercadante 
afirmou ainda que, se a carreira não recebeu a devida 
motivação, os melhores professores não irão para a 
sala de aula. Comparou ainda o piso dos professores ao 
salário mínimo, hoje um dos instrumentos de elevação 
de renda que permite ao Brasil “crescer para dentro”, 
nas palavras do Ministro. Assim como foi possível au-
mentar o salário mínimo acima da inflação, contrariando 
o que muitos previam, é possível fazer frente ao desa-
fio representado pelo piso profissional da educação. 

Na avaliação feita pelo Ministro Mercadante, com 
a qual concordo, podem até surgir problemas pontuais. 
É inegável que alguns Estados terão dificuldades, em 
geral decorrentes da carreira docente. Essas unidades 
da Federação contariam hoje com passivos previdenci-
ários que se agravariam com a aplicação do piso. En-
tretanto, destacou o Ministro, “trata-se de um problema 
mais profundo, um problema de gestão do Estado”.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, governar é admi-
nistrar orçamentos e, em consequência, definir priori-
dades. Desconheço, como o Ministro Mercadante tam-
bém desconhece, prioridade maior do que a educação. 

O Poder Público terá, é claro, outros desafios 
além desse. O grande desafio dos brasileiros, porém, 
é pensar o futuro. Isso só se fará com a educação; e 
com a educação de qulidade. Aplicar e preservar o 
piso profissional dos educadores constitui um requisito 
indispensável para atingirmos essa meta.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senadora Angela Portela. 
Fiquei com muita vontade, por tudo que ouvi 

dessa reunião de hoje na Comissão de Educação, de 
estar presente. Infelizmente, tinha que estar na CCJ e 
não pude comparecer. 

Concordo com a análise do Ministro Mercadante 
e com a de V. Exª também, de que, sem professores 
educados e sem o retorno dessa profissão, da glória 
que era no passado, do orgulho que era no passado, 
não vamos conseguir sair da situação em que estamos 
na área educacional.

Então, a esperança que temos com o Ministro 
Mercadante é bastante grande.

Com a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V. 

Exª me permite?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Desculpe-me. V. Exª tinha pedido a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Por pouco tempo, 
Presidenta, prometo.

Requerimento dedicado ao jornal Correio Bra-
ziliense.

Fulcrado no que preceitua o art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro 
voto de aplausos ao jornal Correio Braziliense 
pela reportagem especial sobre as belezas do 
meu querido Estado do Pará, intitulada “Viva o 
Pará”, publicada em cinco páginas no caderno 
de turismo da edição desta quarta-feira, dia 
29 de fevereiro.
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A reportagem é assinada pela jornalista Caro-
lina Cotta, que destaca os mais importantes pontos 
turísticos da capital de Belém e da Ilha do Marajó. O 
meu Pará volta a crescer novamente, graças a Deus!

Com ênfase para os atrativos turísticos de ori-
gem natural, entre os quais o Mangal das Garças, o 
Bosque Rodrigues Alves, as fazendas de búfalos, as 
praias fluviais e marinhas e os passeios de barco, a 
reportagem destaca ainda a arte e a cultura do Pará, 
oferecendo interessante roteiro para os turistas. 

Pela importância da reportagem na divulgação do 
turismo paraense para todo o Brasil e para o mundo é que 
requeiro votos de aplausos ao jornal Correio Braziliense
em nome do Diretor Presidente do jornal, Álvaro Teixeira 
da Costa; do Diretor de Redação, Josemar Gimenez, vo-
tos extensivos à jornalista Carolina Cotta pela brilhante 
reportagem feita no meu Estado do Pará, que hoje, graças 
a Deus, vive dias melhores e felizes, vendo o paraense o 
Pará retomar o verdadeiro crescimento que merece.

Muito obrigado, minha Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 82, DE 2012

Fulcrado no que preceitua o Art. 222, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, requeiro Voto de 
Aplausos ao jornal Correio Braziliense pela reportagem 
especial sobre as belezas do Pará, intitulada “Viva o 
Pará, publicada em cinco páginas do Caderno “Turis-
mo”, da edição desta quarta-feira, dia 29 de fevereiro.

A reportagem é assinada pela jornalista Carolina 
Cotta, que destaca os mais importantes pontos turísticos 
da capital, Belém, e da Ilha do Marajó, com ênfase para 
os atrativos turísticos de origem natural, entre os quais o 
Mangai das Garças, o Bosque Rodrigues Alves, as fazen-
das de búfalo, as praias fluviais e marinhas e os passeios 
de barco. A reportagem destaca ainda a arte e a cultura do 
Pará, oferecendo um interessante roteiro para os turistas.

Pela importância da reportagem na divulgação do 
turismo paraense para todo o Brasil e para o mundo é 
que requeiro o Voto de Aplausos ao Correio Brazilien-
se, em nome do diretor-presidente do jornal, Álvaro 
Teixeira da Costa; e do diretor de Redação, Josemar 
Gimenez. Voto esse extensivo à jornalista Carolina 
Cotta, pela brilhante reportagem.

Justificação

“Quem vai ao Pará, parou; tomou açaí, ficou”. 
É o que diz um dos carimbós mais tocados no Pará, 
que, definitivamente, vem se consolidando como o 

Estado da Amazônia que mais atrai turistas do Brasil 
e de todo mundo.

Sem dúvida, um motivo de enorme orgulho para 
todos nós, paraenses, que em outros tempos éramos 
alvos de forte preconceito e fomos considerados até 
mesmo como um povo “atrasado”. Mas isso, agora, faz 
parte do passado, cada vez mais distante. Atualmente, 
o Pará recebe, em média, 600 mil turistas, ao ano. Com 
as recentes ações que começaram a ser desenvolvidas 
pelo governador Simão Jatene (PSDB), inclusive com 
a criação o Sistema de Gestão do Turismo (Segetur), 
o objetivo é triplicar esse número em oito anos em 
termos de mercado nacional, com investimentos nos 
cinco grandes pólos turísticos do Pará: Belém, Tapajós, 
Araguaia-Tocantins, Marajó e Xingu.

É preciso reconhecer e destacar que o turismo no 
Pará começou a ser alavancado justamente no primei-
ro Governo do PSDB, com o ex-governador Almir Ga-
briel, responsável por grandes obras em Belém, como 
a construção do Projeto Feliz Luzitânia, da Estação das 
Docas, do Parque da Residência, do Museu São José 
Liberto, do Mangai das Garças, entre tantas outras.

Mas não são apenas as belas obras que atraem 
para o Pará turistas de todos os cantos. A gastronomia 
do Estado ganhou o mundo e hoje é apreciada inclu-
sive pela nobreza européia. São os grandes chefs de 
cozinha que afirmam: é no Pará que se encontra a 
mais autêntica culinária brasileira. Da culinária à arte 
e à cultura, tudo desperta atenção no Pará por suas 
peculiaridades; por sua localização em plena Amazô-
nia. Inclusive, o próprio povo paraense merece desta-
que por sua enorme hospitalidade e alegria. Paraense 
gosta que o turista se sinta em casa por ter orgulho 
da sua terra.

É com esse espírito que a reportagem do Correio 
Braziliense retrata o turismo no Pará, onde o Marajó 
novamente mereceu destaque não apenas por ser a 
maior ilha fluviomarinha do planeta, mas porque foi 
escolhida para ser cenário da novela das 6h, da TV 
Globo, que irá estrear em março próximo, com o titulo 
de “Amor, Eterno Amor”.

Em reconhecimento à importância da reportagem 
do Correio Braziliense para o turismo do nosso Pará 
é que requeiro Voto de Aplauso ao matutino, na cer-
teza que as belezas e atrações turísticas das demais 
regiões do Estado também serão motivo de novas e 
brilhantes matérias jornalísticas.

Sala das sessões, 29 de fevereiro de 2012. – Se-
nador Mário  Couto.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias. (Pausa.)

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL724



04312 Quinta-feira 1 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

Flexa Ribeiro. (Pausa)
Vanessa Grazziotin. (Pausa.)
Randolfe Rodrigues. (Pausa.)
Jayme Campos. (Pausa.)
Eduardo Braga. (Pausa.)
João Vicente Claudino. (Pausa.)
Eunício Oliveira. (Pausa.)
Benedito de Lira. (Pausa.)
Jorge Viana. (Pausa.)
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu 
gostaria de abordar, na tarde de hoje, a visita realizada 
pela Presidenta Dilma ao Estado de Pernambuco no 
dia ontem, mas gostaria, inicialmente, de fazer aqui um 
registro muito triste para todos nós pernambucanos, 
para mim especificamente.

O Brasil tomou conhecimento de uma tragédia 
familiar que estarreceu o País nesses últimos dias, es-
pecialmente a nós, pernambucanos: o assassinato do 
bispo anglicano Robinson Cavalcanti e da sua esposa, 
Miriam Nunes Cavalcanti, que foram brutalmente mortos 
a facadas em sua residência no bairro dos Bultrins, em 
Olinda. E o mais triste: foram assassinados pelo filho 
de dezenove anos. Ao que tudo indica, o rapaz este-
ve envolvido com drogas no período em que morrou 
nos Estados Unidos, treze anos, tendo inclusive sido 
deportado, após ter entrado na criminalidade, partici-
pando de gangues que existem nas grandes cidades 
daquele país.

É uma tragédia que choca e preocupa todas as 
pessoas e todas as famílias. Eu gostaria de expressar 
nesta tribuna a minha preocupação com situações como 
essa, envolvendo juventude perdida com as drogas, 
famílias destruídas, atos bárbaros.

Lamento muito a morte do Bispo Robinson e de 
sua esposa. Particularmente, lamento mais ainda por 
tê-lo conhecido de perto.

Tive a felicidade de tê-lo como meu assessor 
parlamentar durante quatro anos, no período em que 
fui Deputado Federal, de 95 a 99.

Tratava-se de uma pessoa dedicada e trabalha-
dora. Foi coordenador de cursos de graduação e pós-
-graduação da Universidade Federal Rural de Pernam-
buco e chefe do Departamento de Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Pernambuco.

Miriam Nunes Machado, assim como o marido, foi 
uma mulher dedicada à caridade. Ambos trabalhavam 
para a Igreja Anglicana, da qual Robinson foi bispo.

O velório foi realizado ontem, em um clima de 
forte comoção, e teve a participação de centenas de 
pessoas, na capela da Paróquia Anglicana Emanuel.

Hoje, os corpos do bispo Robinson e de Miriam 
já estão sendo sepultados no cemitério Morada da 
Paz, em Paulista.

Eu gostaria de fazer, aqui, o meu voto de pesar 
e expressar a minha solidariedade aos familiares e 
amigos.

Srª Presidenta, o principal motivo da minha fala, 
hoje, é dizer que tivemos oportunidade de acompanhar, 
na segunda e na terça-feira, a visita da Presidenta Dilma 
ao Estado de Pernambuco. Foi a segunda passagem 
da Presidenta ao nosso querido Estado, somente neste 
mês de fevereiro. A primeira foi no início do mês, para 
vistoriar as obras da transposição do rio São Francisco 
e as obras da Transnordestina.

Foi com muita satisfação que tivemos oportu-
nidade de acompanhar, ontem, a Presidenta Dilma, 
o Prefeito de Recife, João da Costa, e o Governador 
Eduardo Campos na entrega de obras importantes 
para a população recifense, resultado de um trabalho 
conjunto realizado pelas administrações federal e mu-
nicipal, que atuam em completa sintonia para atender 
aos anseios do nosso povo.

Foram entregues 480 moradias, que completam 
o Residencial Via Mangue, localizado no bairro do 
Pina, zona sul do Recife. Trata-se da última etapa dos 
três residenciais, que, somados, oferecem 992 apar-
tamentos e que estão contemplados no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). 

Os habitacionais Via Mangue I, II e III são parte 
de uma obra mais ampla, a Via Mangue, a maior inter-
venção viária na capital pernambucana nos últimos 30 
anos, feita, agora, pelo Prefeito João da Costa.

A Via Mangue inclui obras de habitação, sanea-
mento e urbanização, realizadas não somente para a 
Copa do Mundo de 2014, mas pensando, sobretudo, 
no bem-estar da população recifense.

O empreendimento atende aos anseios da nossa 
população e mudará de forma permanente a vida do 
nosso povo. Ele faz parte das intervenções em curso 
para melhorar o problema de mobilidade urbana, que 
afeta atualmente grandes cidades no mundo. Com in-
vestimentos de R$556 milhões, a Via Mangue vai de-
safogar o fluxo de veículos em um dos percursos mais 
importantes do Recife, que liga o centro da cidade ao 
bairro de Boa Viagem, vai aumentar a qualidade de vida 
da população do entorno, inclusive de muitas pessoas 
que moravam em palafitas e que agora estão passando 
a ocupar esses apartamentos. Entre as comunidades 
contempladas estão Combinado, Beira-Rio, Pantanal, 
Xuxa, Paraíso, Deus nos Acuda, entre outras.

Com essas obras, vimos também os resultados 
gerados pelo programa Minha Casa, Minha Vida para a 
população da capital do nosso Estado. Programa criado 
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ainda no governo Lula e ampliado na administração da 
Presidenta Dilma, permitindo que os brasileiros mais 
pobres tenham acesso à moradia.

Como bem disse a Presidenta em seu discurso, 
em Pernambuco, assim como o Governador Eduar-
do Campos, o PAC é um programa fundamental não 
somente por facilitar o acesso à moradia, como por 
movimentar, junto com outras iniciativas do Gover-
no federal, o emprego na construção civil. Emprego 
e casa – dois direitos que não podem ser negados à 
nossa população.

Estamos todos trabalhando para oferecer isto: 
mais dignidade, melhores oportunidades, moradia, 
saúde e uma vida melhor para os pernambucanos e 
as pernambucanas, brasileiros e brasileiras, apesar 
dos enormes desafios vividos neste País continental, 
diante de uma economia global frágil e de décadas 
de omissão, sobretudo com as regiões mais carentes 
do Brasil.

O Governo da Presidenta Dilma, a Prefeitura do 
Recife e o Governo de Pernambuco estão de mãos 
dadas por um Estado mais desenvolvido, com melhor 
qualidade de vida à população. Vamos, assim, fazer 
avançar Recife, Pernambuco e o Brasil.

Agradeço a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Obrigada, Senador Humberto Costa.
Com a palavra a Senadora Ana Rita. (Pausa.)
Senador Lindbergh Farias. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Senador Dornelles. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 

ordem, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só 

para fazer uma consulta à Mesa. 
V. Exª poderia me informar se hoje tem Ordem 

do Dia? Já são 16h23.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 

SP) – Nós teremos Ordem do Dia, Senador. Estamos 
esperando acabar uma reunião do PMDB, na qual se 
encontra o Presidente Sarney. Então, vamos aguardar 
mais uns minutos, porque eu acho que já deve estar 
terminando.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Mas vamos ter Ordem do Dia, sim. Apesar 
de que o painel, como V. Exª observou, está com um 
problema técnico; então, acho que será impossível vo-
tação nominal. Mas vamos ver se conseguimos votar 
outros assuntos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Senador Lauro Antonio. (Pausa.)

Passo a palavra ao Senador Dornelles e abrimos, 
em seguida, a Ordem do Dia. 

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP 
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 
2001, como Ministro do Trabalho, tive oportunidade 
de participar com as centrais sindicais de um amplo 
acordo que visava ressarcir aos trabalhadores do País 
algumas perdas que tiveram em decorrência da apli-
cação de planos econômicos de governos anteriores.

De acordo com o entendimento ocorrido naquela 
época, os trabalhadores concordaram em abrir mão 
de uma parcela desse ressarcimento, principalmente 
aqueles que tinham direito a um ressarcimento mais 
elevado. E o Governo criou duas contribuições: uma 
de 0,5 sobre a folha salarial e a outra de 10%, de dez 
pontos percentuais, um adicional ao que seria devido ao 
FGTS, cada vez que um trabalhador fosse dispensado.

Esses recursos permitiram que o acordo fosse 
amplamente implementado, considerado na época 
mesmo o maior acordo do mundo, porque envolveu 
quase 40 milhões de trabalhadores.

Esses recursos permitiram que todos fossem 
ressarcidos e que o fundo recuperasse a perda que 
teve, de modo que, em julho do ano passado, o fundo 
realmente tinha sido totalmente recuperado das despe-
sas que teve com o ressarcimento aos trabalhadores.

Entretanto, Srª Presidente, as contribuições não 
foram revogadas. Ou seja, a contribuição de 0,5 sobre a 
folha foi revogada, e o adicional de 10% continua ainda. 
E o que ocorreu? Está ocorrendo agora que o Governo 
está utilizando esse percentual de 10% em relação às 
despesas – e sem justa causa – e destinando não ao 
FGTS, mas ao próprio Orçamento.

Eu queria dizer à Casa que o Senador Renato 
Casagrande apresentou projeto, já aprovado pelas co-
missões desta Casa, que extingue essa contribuição 
de 10%, que hoje não faz nenhum sentido, porque o 
fundo já foi ressarcido, os trabalhadores já receberam 
o ressarcimento, e realmente ele é hoje apenas um 
tributo sem qualquer razão de existir.

Esse projeto do Senador Casagrande já foi in-
cluído na pauta do Senado Federal, e espero que ele 
possa ser votado e que venhamos a acabar com a 
contribuição que está onerando o custo Brasil e que 
não tem mais razão de ser, porque todos os compro-
missos do acordo já foram cumpridos.

Srª Presidente, muito obrigado.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Obrigada, Senador Dornelles.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Está aberta a

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 2, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória nº 544, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei de Conversão nº 2, de 2012, que esta-
belece normas especiais para as compras, as 
contratações e o desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa; dispõe sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa; al-
tera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; 
e dá outras providências.

Transcorre hoje a segunda sessão da matéria 
constando da pauta.

Concedo a palavra ao Senador Fernando Collor, 
Relator revisor da matéria, para proferir parecer so-
bre ela.

PARECER Nº 84, DE 2012–PLEN

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Exmª Srª Pre-
sidenta Marta Suplicy, Exmªs Srªs Senadoras, Exmºs 
Srs. Senadores, leio o Parecer de Plenário sobre o Pro-
jeto de Lei de Conversão n° 2, de 2012, proveniente da 
Medida Provisória n° 544, de 29 de setembro de 2011, 
que estabelece normas especiais para as compras, as 
contratações de produtos, de sistemas de defesa, e de 
desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, 
e dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica 
de defesa e dá outras providências.

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal, o Projeto de 
Lei de Conversão n° 2, de 2012, proveniente da Medi-
da Provisória n° 544, de 29 de setembro de 2011, que 
prevê um regime diferenciado para as compras e con-
tratações no setor de defesa nacional que tenham por 
objeto a aquisição e o desenvolvimento de produtos e 
sistemas de defesa. Tal regime não exclui a aplicação 
complementar da Lei Geral de Licitações e Contratos 
(Lei nº 8.666, de 1993). Assim, dispõe a Medida Pro-
visória sobre as normas especiais para as compras e 
contratações de produtos e de sistemas de defesa, ou 
de seu desenvolvimento, e sobre regras de incentivo à 
área estratégica de defesa, e dá outras providências.

Ao todo, foram apresentadas trinta emendas 
à Medida, sendo oito acatadas no Projeto de Lei de 
Conversão da Câmara e as demais rejeitadas por 
aquela Casa.

Passo diretamente à leitura da análise da maté-
ria, Srª Presidenta, tendo em vista que o relatório foi 
distribuído no prazo de quarenta e oito horas de ante-
cedência, nos termos acordados pelas Lideranças, já 
sendo, portanto, do conhecimento das Srªs Senadoras 
e dos Srs. Senadores.

II – Análise

Uma vez que não foi instalada a Comissão Mista 
a que se refere o § 9o do art. 62 da Constituição Fede-
ral, tem aplicação o art. 6º da Resolução do Congres-
so Nacional n° 1, de 8 de maio de 2002, por força do 
qual deve ser oferecido parecer de Plenário à MPV n° 
544, de 2011.

Como ressaltado na Exposição de Motivos In-
terministerial que a acompanha, a Medida provisória 
atende ao pressuposto de relevância, uma vez que:

1 – é patente a necessidade de estabelecer marco 
legal que retire do Estado os problemas decorrentes 
da fragmentação de demandas por regulamentação 
oriunda do setor privado, os quais levam o governo a 
adotar medidas pontuais que não encontram eficácia 
ao longo do tempo;

2 – a criação de um novo marco legal no setor 
permitirá a melhor definição de prioridades e uma apli-
cação mais adequada de recursos públicos com forte 
impacto na área social, seja pela capacitação de mão 
de obra e pela ampliação de postos de trabalho, com 
a consequente melhoria da remuneração.

Já no que concerne ao pressuposto de urgência, 
como assinalado na Exposição de Motivos Interminis-
terial, também ele está presente, dada:

1 – a necessidade de dar imediata concretude 
aos enunciados da Estratégia Nacional de Defesa, as-
segurando a sobrevivência e evitando a estagnação 
da indústria nacional de defesa;

2 – a existência de uma demanda de capacitação 
para fazer face ao ciclo de grandes eventos e desafios 
dirigidos ao Poder Público, tais como o Plano Estra-
tégico de Fronteiras e os programas afetos às áreas 
nuclear, cibernética e espacial, além da efetiva partici-
pação nas atividades de segurança da Copa do Mundo 
de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016;

3 – a necessidade de o Brasil se contrapor a pos-
síveis ameaças advindas de nova arquitetura do mer-
cado internacional de defesa, em fase de consolidação 
no biênio 2011/2012, com possibilidades de se instalar 
predatoriamente no mercado nacional, diminuindo-lhe 
a capacidade de desenvolvimento.
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Quanto à constitucionalidade formal, seja na 
parte que cuida das licitações de contratos, seja na 
que dispõe sobre os incentivos fiscais, não identifica-
mos vício na Medida Provisória. Com efeito, a União 
detém competência tanto para editar normas gerais 
(de acordo com o art. 22, inciso XXVII, da Constitui-
ção Federal), quanto para editar normas específicas 
(como ente federado que é, observadas as normas 
gerais) sobre licitações e contratos. A matéria com-
porta regulação por meio de lei e não figura no rol 
daquelas sobre as quais a disciplina por intermédio 
de medida provisória é vedada (art. 62, §1º, da Carta 
Magna). A idêntica conclusão se pode chegar quanto 
ao capítulo da Medida Provisória que trata dos incen-
tivos fiscais. A iniciativa da Chefe do Poder Executivo 
para dispor sobre tributos da competência da União 
como Cofins, Cofins-Importação, Contribuições ao PIS/
Pasep e PIS/Pasep-Importação, é dada pelo art. 195, 
inciso I, alínea “b”, e inciso IV, e também pelo art. 239, 
ambos da Constituição Federal. Ademais, compete à 
União assegurar a defesa nacional e legislar sobre o 
assunto(de acordo com o art. 21, inciso III, e o art. 22, 
inciso XXVIII, da Carta Magna.

Em relação aos aspectos da responsabilidade 
fiscal, a Exposição de Motivos informa que as medi-
das propostas conduzirão a uma renúncia de receita 
da ordem de R$11,52 milhões para o ano de 2011, 
R$49,46 milhões para o ano de 2012 e R$55,38 mi-
lhões para o ano de 2013. Nos anos-calendário de 2011 
e 2012, o impacto da medida será compensado com 
o aumento da arrecadação obtido com a elevação do 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Se-
guro, ou relativas a Títulos sobre Valores Mobiliários 
(IOF), operada pelo Decreto nº 7.458, de 7 de abril de 
2011. Sobre 2013, a Exposição de Motivos informa que 
a renúncia fiscal será considerada na elaboração do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual, sem prejuízo para 
as metas de resultados fiscais previstas no anexo pró-
prio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para aquele 
ano. Assim, mesmo com o aumento da abrangência 
do regime especial tributário para a indústria aeronáu-
tica brasileira e para a indústria aeroespacial feito pelo 
novo art. 16 do projeto de lei de conversão, entende-se 
que o orçamento da União tem condições de suportar 
os benefícios concedidos, sem que sejam postas em 
risco as metas fiscais fixadas pelas leis orçamentárias.

Feita essa análise inicial quanto à observância 
dos pressupostos de relevância e urgência, à consti-
tucionalidade formal e à adequação financeira e orça-
mentária da Medida Provisória, passaremos ao exame 
da constitucionalidade material e do mérito da medida.

No que concerne à Defesa Nacional, a MPV com-
preende iniciativa associada à Estratégia Nacional de 

Defesa (END), aprovada na forma do Decreto n° 6.703, 
de 18 de dezembro de 2008. A END determina a or-
ganização da indústria de defesa para que possa ser 
assegurada ao País autonomia operacional necessária 
ao exercício das competências atribuídas às Forças 
Armadas, sob o pressuposto de que a organização, 
o preparo e o emprego da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica devem corresponder ao desenvolvimento 
econômico e tecnológico nacional.

É nessa ordem de ideias que a END situa a re-
organização da indústria de defesa como um de seus 
eixos estruturantes, assegurando que o atendimento 
das necessidades de equipamento das Forças Arma-
das esteja atrelado ao desenvolvimento de tecnologias 
sob domínio nacional. Para tanto, faz-se necessário 
capacitar a indústria para que conquiste autonomia em 
tecnologias indispensáveis à defesa do País. Note-se, 
nesse sentido, que o Brasil já possuiu, particularmen-
te na década de 1980, um dos principais complexos 
industriais de defesa do mundo.

Na última década do século passado, a situação 
da indústria de defesa brasileira deteriorou-se, o que 
colocou o País em posição secundária nesse relevante 
mercado. A presente iniciativa é, pois, mecanismo im-
portante para se tentar recuperar posições para o País, 
constituindo fundamental instrumento para o desen-
volvimento de uma indústria de defesa eminentemen-
te nacional, e consentânea com o papel de destaque 
que o Brasil vem ocupando no contexto das nações.

Nesse sentido, convém assinalar a significativa 
fragilidade do País na área de defesa. A título de exem-
plo, o Brasil é o único dos BRIC (conjunto das quatro 
grandes chamadas economias emergentes: Brasil, 
Rússia, China e Índia) que não possui uma indústria 
de defesa forte e pujante.

Para que os senhores e as senhoras tenham uma 
ideia, a Rússia destina, em seu orçamento, 4,4% de 
seu Produto Interno à defesa; a Índia, 2,8%; e a Chi-
na 2,2% do seu Produto Interno. Apenas a África se 
assemelha ao nosso patamar, que está hoje na casa 
de 1,3% do PIB.

A média mundial, de acordo com o Instituto In-
ternacional de Pesquisas da Paz de Estocolmo, é de 
2,6%; a média mundial de aplicação de recursos na 
indústria da defesa e para a aplicação no correto or-
denamento das Forças Armadas é de 2,6%. O Brasil 
encontra-se hoje na casa de 1,3%. Em 2012, o orça-
mento de nossas Forças Armadas estará situado ao 
redor de 1,39% do PIB.

Após esse breve comentário, volto à leitura do 
relatório. Não se trata aqui de subscrever discurso be-
licista; muito pelo contrário. Nesse sentido lembramos 
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as palavras do Barão de Rio Branco, segundo o qual 
não se pode ser pacífico sem ser forte. 

Quanto às regras sobre licitações e contratos, 
devemos reconhecer que o art. 3º da medida provisó-
ria, em seu §1º, incisos I e II, permite a limitação do 
universo de licitantes. Isso se pode dar pela restrição 
a que participem do certame empresas com deter-
minadas características e previamente cadastradas 
pelo Ministério da Defesa. A redução do universo de 
licitantes também pode ocorrer em face da exigência 
de que o produto de defesa ou o sistema de defesa 
a ser contratado seja produzido ou desenvolvido no 
território nacional, ou ainda, utilize insumos nacionais. 
Sem embargo, tais restrições não ofendem, a nosso 
ver, a Constituição.

Em face dos valores protegidos pela regra consti-
tucional da licitação (art. 37, inciso XXI, da Carta Mag-
na), só se pode conceber o afastamento do processo 
licitatório quando presentes ponderáveis razões e inte-
resses igualmente protegidos pelo Texto Constitucional. 
Em diversos dispositivos, a Constituição Federal eleva 
a promoção da defesa nacional, o resguardo da inde-
pendência e soberania nacionais, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a segurança da sociedade 
a objetivos e missões de Estado. Ademais, a Lei Ge-
ral de Licitações prevê nada menos que cinco casos 
de dispensa de licitação envolvendo a contratação de 
produtos e serviços vinculados às atividades de defesa 
(art. 24, incisos IX, XVIII, XIX, XXVIII e XXIX).

Ora, se a própria Lei Geral permite a dispensa de 
licitação quando houver possibilidade de comprometi-
mento da segurança nacional e para fornecimento de 
bens e serviços que envolvam cumulativamente alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, não nos 
parece cabível a impugnação de uma lei que, em lugar 
de simplesmente dispensar o certame, apenas limite, 
com a observância de critérios razoáveis, o universo 
de licitantes. Se o Estado pode até mesmo realizar a 
contratação direta, pode também promover uma lici-
tação com número menor de competidores.

Não bastasse isso, a legislação que rege as lici-
tações já prevê medidas atributivas de preferências a 
determinadas categorias de licitantes e a bens produ-
zidos no País. É o que se dá no setor de informática 
e automação (art. 3o da Lei n° 8.248, de 23 de outu-
bro de 1991) e com as micros e pequenas empresas 
(arts. 44 e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006), podendo o Poder Público até mes-
mo promover licitações das quais somente participem 
tais empresas.

Ainda no campo das previsões legislativas de pre-
ferências nas licitações, a Lei n° 8.666, de 1993, com 
as alterações promovidas pela Lei n° 12.349, de 15 de 

dezembro de 2010, dispõe, em seu art. 3º, caput e §§ 
5º a 13, ser um dos objetivos da licitação a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável, admitindo o 
estabelecimento de margem de preferência em favor 
de produtos manufaturados e serviços nacionais que 
atendam às normas técnicas brasileiras, equivalente 
ao montante de até 25% sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. A Lei chega 
mesmo a limitar a aquisição de bens e serviços àque-
les com tecnologia desenvolvida no País e produzida 
de acordo com o processo produtivo básico definido 
na Lei n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, quando 
se tratar de contratações destinadas à implantação, 
manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, considera-
dos estratégicos em ato do Poder Executivo Federal.

Como assinala Marçal Justen Filho, a utilização 
dos recursos estatais (inclusive por meio de contrata-
ções administrativas) como instrumento de defesa do 
interesse nacional é um dever do governante, direta-
mente derivado dos princípios fundamentais: sobera-
nia nacional, [...] dever de redução do desemprego e 
assim por diante, segundo os Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, do Professor 
Marçal Justen Filho, publicado pela Editora São Paulo, 
Dialética, em 2010, à página 91. 

No plano do Direito comparado, o estabelecimento 
de preferências para produtos nacionais também não 
constitui novidade. Apenas para citar um exemplo, vige 
nos Estados Unidos da América, desde 1933, o Buy
American Act, que prevê a preferência, nas compras 
governamentais, para bens produzidos em território 
nacional. No caso de produtos relacionados à defesa, 
o Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 
autoriza seja dada preferência a produtos produzidos 
nacionalmente, ainda que com valor 50% superior ao 
de produtos estrangeiros – ainda que com valor 50% 
superior ao de produtos estrangeiros. Importante res-
saltar esse ponto.

Quanto às cláusulas obrigatórias dos editais e 
contratos referentes a Produto Estratégico de Defesa e 
Sistema de Defesa, previstas no § 2o do art. 3o da me-
dida provisória, entendemos que elas se harmonizam 
com os objetivos indicados na exposição de motivos 
que acompanha esse ato normativo. Com efeito, nos 
termos da referida exposição, a Estratégia Nacional de 
Defesa situa a reorganização da indústria de defesa 
como um de seus eixos estruturantes, assegurando 
que o atendimento das necessidades de equipamen-
to das Forças Armadas esteja atrelado ao desenvol-
vimento de tecnologias sob domínio nacional. Assim,
regras de continuidade produtiva, transferência de di-
reitos de propriedade intelectual e industrial, além de 
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capacitação de terceiros em tecnologia para Produto 
Estratégico de Defesa, atuam no sentido de capacitar
a indústria para que conquiste autonomia em tecno-
logias indispensáveis à defesa do País.

Igualmente importante é a autorização para que 
as contratações de Produtos de Defesa e Sistema 
de Defesa sejam feitas na forma de parceria público-
-privada (art. 5o). Essa modalidade contratual, além de 
possibilitar que o Estado somente efetue desembolsos 
quando o objeto de contrato já seja fruível, permite uma 
melhor alocação dos riscos contratuais e a adoção do 
modelo turn-key, no qual o contratado se responsabiliza 
pela concepção, construção, operação e manutenção 
da infraestrutura.

O Projeto de Lei de Conversão aprovado pela 
Câmara dos Deputados mantém a essência da medi-
da provisória nessa parte, fazendo apenas adaptações 
redacionais e acrescendo parágrafos aos arts. 3o e 4o,
para, em primeiro lugar, permitir que o edital e o contra-
to de Produto de Defesa ou Sistema de Defesa deter-
minem percentual mínimo de agregação de conteúdo 
nacional; e, dois, determinar que conste dos editais 
de certames que envolvam importação de Produto de 
Defesa ou Sistema de Defesa que explicite o objeto 
da compensação, o cronograma e o detalhamento da 
possível inovação. A primeira inovação dota o admi-
nistrador de maior maleabilidade, para que, à vista do 
caso concreto, fixe o percentual mínimo de conteúdo 
nacional exigido do contratado. Já a segunda inova-
ção, ao determinar que os licitantes apresentem, em 
suas propostas, um detalhado plano de compensação, 
oferece melhores condições à comissão de licitação 
para realizar o julgamento.

No mérito, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, 
parece-nos claro que o regime especial de tributação 
representará importante estímulo às empresas estraté-
gicas de defesa, ao promover as exportações de seus 
produtos e serviços, aumentando a sua competitividade 
e viabilidade, já que, no âmbito interno, sua clientela é 
quase sempre restrita às Forças Armadas. Conforme 
assinalado na exposição de motivos, o estímulo per-
mitirá, ainda, a diversificação da balança comercial de 
exportação, evitando, de imediato, a importação de 
produtos de alto valor agregado e estimulando o poten-
cial econômico interno a se transformar em exportador 
neste seleto nicho de produtos de arrasto nas áreas de 
ciência, tecnologia e inovação. A medida representa 
importante estímulo para reverter o atual quadro do 
segmento, em que, enquanto a participação do Brasil 
no mercado mundial de defesa se resume a apenas 
1 bilhão de dólares, o movimento global representa 
aproximadamente 1,5 trilhão de dólares americanos.

E, por fim, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senado-
res, o voto. 

Ante o exposto, manifestamo-nos pela admissibili-
dade e pela adequação econômico-financeira da Medi-
da Provisória n° 544, de 2011, e, no mérito, pela apro-
vação do Projeto de Lei de Conversão n° 2, de 2012.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012.
Esse é o relatório e o voto, Srª Presidenta.

É o seguinte o Parecer na íntegra:

PARECER N° , DE 2012

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de 
Conversão n° 2, de 2012, proveniente da Me-
dida Provisória n° 544, de 29 de setembro de 
2011, que estabelece normas especiais para 
as compras, as contratações de produtos, de 
sistemas de defesa, e de desenvolvimento de 
produtos e de sistemas de defesa, e dispõe 
sobre regras de incentivo à área estratégica 
de defesa e dá outras providências.

Relator-Revisor: Senador Fernando Collor

I – Relatório

Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de 
Lei de Conversão (PLV) no 2, de 2012, proveniente da 
Medida Provisória (MPV) n° 544, de 29 de setembro 
de 2011, que estabelece normas especiais para as 
compras, as contratações de produtos, de sistemas de 
defesa, e de desenvolvimento de produtos e de siste-
mas de defesa, e dispõe sobre regras de incentivo à 
área estratégica de defesa e dá outras providências.

O Capítulo I, composto por dois artigos, trata das 
disposições preliminares. O art. 1° enuncia o objeto 
desse diploma normativo, já referido em sua emen-
ta. Por seu parágrafo único, o artigo determina serem 
aplicáveis as normas especiais aos órgãos da adminis-
tração direta, fundos especiais, autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e privadas, sociedades 
de economia mista, órgãos e entidades públicas fa-
bricantes de produtos de defesa e demais entidades 
controladas, direta ou indiretamente, pela União, pe-
los Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.

O art. 2° veicula as definições de: produto de de-
fesa (PRODE), produto estratégico de defesa (PED), 
sistema de defesa (SD), empresa estratégica de de-
fesa (EED), inovação, compensação, acordo de com-
pensação, instituição científica e tecnológica, sócios 
e acionistas brasileiros e estrangeiros.

A MPV prevê, portanto, um regime diferenciado 
para as compras e contratações no setor de defesa 
nacional que tenham por objeto a aquisição e o de-
senvolvimento de produtos e sistemas de defesa. Tal 
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regime não exclui a aplicação complementar da Lei 
Geral de Licitações e Contratos (Lei n° 8.666, de 1993). 
Assim, dispõe a MPV sobre as normas especiais para 
as compras e contratações de produtos e de sistemas 
de defesa, ou do seu desenvolvimento, e sobre regras 
de incentivo à área estratégica de defesa, e dá outras 
providências.

Alguns conceitos apresentados pela MPV mere-
cem destaque. São eles:

1) Produto de Defesa (PRODE): todo bem, serviço, 
obra ou informação, inclusive armamentos, munições, 
meios de transporte e de comunicações, fardamentos 
e materiais de uso individual e coletivo utilizado nas 
atividades finalísticas de defesa, com exceção daque-
les de uso administrativo.

2) Produto Estratégico de Defesa (PED): todo 
PRODE que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificul-
dade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de 
interesse estratégico para a defesa nacional, tais como:

a) recursos bélicos navais, terrestres e aeroes-
paciais;

b) serviços técnicos especializados na área de 
projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e 
tecnológico; e

c) equipamentos e serviços técnicos especializa-
dos para a área de informação e inteligência.

3) Sistema de Defesa (SD): conjunto inter-rela-
cionado ou interativo de PRODE que atenda a uma 
finalidade específica.

4) Empresa Estratégica de Defesa (EED): toda 
pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defe-
sa mediante o atendimento cumulativo das seguintes 
condições:

a) ter como finalidade, em seu objeto social, a 
realização ou condição de atividades de pesquisa, 
projeto, desenvolvimento, industrialização, produção, 
reparo, conservação, revisão, conversão, modernização 
ou manutenção da PED no País, incluídas a venda e 
a revenda somente quando integradas às atividades 
industriais supracitadas.

b) ter no País a sede, a sua administração e o 
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial;

c) dispor, no País, de comprovado conhecimento 
científico ou tecnológico próprio ou complementarmen-
te, por meio de acordos de parceria com Instituição 
Científica e Tecnológica para realização de ativida-
des conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, 
relacionado à atividade desenvolvida, observado o 
disposto no inciso VIII do caput; e

d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos 
atos de seu controlador direto ou indireto, que o con-
junto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou 

acionistas estrangeiros não possam exercer em cada 
assembleia geral, número de votos superior a dois ter-
ços do total de votos que puderem ser exercidos pelos 
acionistas brasileiros presentes.

5) Inovação: introdução de novidade ou aperfei-
çoamento no ambiente produtivo que resulte em no-
vos PRODE; em PRODE fabricados a partir de novos 
insumos, de maior conteúdo tecnológico ou, ainda, em 
novos processos de produção de PRODE. Esta última 
parte, foi introduzida com o PLV para considerar Pro-
duto de Defesa (PRODE) todos aqueles fabricados a 
partir de novos insumos, de maior conteúdo tecnológico 
ou, ainda, em novos processos de produção de PRO-
DE. Dessa maneira, justifica-se, é possível ampliar o 
conceito de inovação, “que não se restringe a produtos 
novos, mas pode se aplicar, também, a aplicação de 
desenvolvimentos científico-tecnológicos à escolha de 
insumos ou processos de produção de produtos exis-
tentes”. Ao aprimorar o conceito a iniciativa amplia as 
possibilidades de PRODE, estendendo-se também aos 
produtos fabricados a partir de novos insumos benefí-
cios como os dos arts. 3° e 10.

De acordo com a Exposição de Motivos Intermi-
nisterial (EMI) que acompanha a MPV, seu objetivo é, 
portanto, “estabelecer regimes jurídico, regulatório e 
tributário especiais que inibam os riscos do imediatis-
mo mercantil e assegurem a regularidade das com-
pras públicas a partir de um planejamento criterioso, 
racional e voltado à eficácia das contratações das 
Forças Armadas”. E completa a EMI assinalando que 
“em contrapartida a esse regime, o Estado exercerá 
prerrogativas sobre esse sensível mercado, até então 
sem um marco regulatório”.

Convém observar, ainda segundo a EMI, que “o 
marco legal pretendido permitirá, ainda, a diversifica-
ção da balança comercial de exportação, evitando, de 
imediato, a importação de produtos de alto valor agre-
gado e estimulando o potencial econômico interno a 
se transformar em exportador neste seleto nicho de 
produtos de arrasto nas áreas de ciência, tecnologia 
e inovação”. Afinal, é pífia a atual participação brasi-
leira no mercado mundial de defesa, compreendendo 
US$1 bilhão, em um movimento global de aproxima-
damente US$ 1,5 trilhão. Estrategicamente, portanto, 
a iniciativa parece finalmente desenvolver esforços 
para aumentar a participação do Brasil em área de 
tão significativa relevância.

O Capítulo II da MPV, composto pelos arts. 3º a 
5º, cuida do regime de compras, contratações e de-
senvolvimento de PED e SD. O art. 3º da MPV contém:

a) autorizações ao Poder Público para: (i) pro-
mover licitações das quais somente participem EED, 
quando o contrato envolver fornecimento e desenvol-

731ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1 04319

vimento de PED; (ii) limitar os PRODE e SD objeto de 
contratação àqueles produzidos ou desenvolvidos no 
Brasil ou que utilizem insumos nacionais ou com ino-
vação desenvolvida no País; (iii) exigir do contratado 
que assegure a empresa nacional produtora Prode 
ou a ICT a transferência do conhecimento tecnológico 
empregado ou a participação na cadeia produtiva no 
percentual e nos termos fixados no edital de licitação 
e no contrato; (iv) incluir, entre os critérios de seleção 
das propostas, a avaliação das condições de finan-
ciamento oferecidas pelos licitantes; (v) prever, nos 
editais dos certames, a possibilidade de participação 
de empresas em consórcio; (vi) determinar no edital 
do certame e contratualmente a segregação de área 
reservada para pesquisa, projeto, desenvolvimento, 
produção ou industrialização de PRODE ou SD;

b) determinações para que constem dos edi-
tais e contratos referentes a PED ou SD regras: (i) de 
continuidade produtiva; (ii) de transferência de direitos 
de propriedade intelectual ou industrial; (iii) que auto-
rizem o Poder Executivo a dispor sobre a criação ou 
alteração de PED que envolva ou não o País e sobre 
a capacitação de terceiros em tecnologia para PED.

O art. 4º da MPV determina que os editais e 
contratos envolvendo a importação de Prode e SD 
contenham regras, elaboradas pelo Ministério da De-
fesa, quanto a acordos de compensação tecnológica, 
industrial e comercial. Na impossibilidade comprova-
da de previsão de tais acordos de compensação e 
caracterizada a urgência ou relevância da operação, 
permite a importação sem tais acordos, a critério do 
Ministério da Defesa. Nesse último caso, poder-se-á 
exigir, quando se tratar de PED, o envolvimento, em 
sua importação; de EED capacitada para realizar ou 
conduzir, em território nacional, pesquisa, projeto, 
desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, 
conservação, revisão, conversão, modernização ou 
manutenção do PED. A regra geral é, portanto, a pre-
visão de acordos de compensação nas importações 
de Prode e SD. Não se revelando possível tal previsão, 
o Ministério da Defesa poderá, ainda assim, autorizar 
a importação, desde que caracterizada relevância ou 
urgência na operação.

O art. 5º faculta a contratação e o desenvolvimento 
de Prode e SD sob a forma de parceria público-privada, 
na modalidade de concessão administrativa, observado, 
quando couber, o regime jurídico aplicável aos casos 
que possam comprometer a segurança nacional. Con-
cessão administrativa é, nos termos do art. 2°, § 2°, 
da Lei n° 11.079, de 2004, o contrato de prestação de 
serviços de que a Administração Pública seja a usuá-
ria direta ou indireta, ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e instalação de bens.

Embora não integrante do Capítulo II, o art. 15 
também se relaciona com a matéria, ao prever que a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, terá aplicação com-
plementar às licitações e contratos regulados pela MPV.

Na Câmara dos Deputa dos, o Relator da pro-
posição promoveu, no PLV que apresentou, diversas 
alterações no Capítulo II. A maior parte delas é de ca-
ráter redacional e de técnica legislativa. Há também 
as seguintes mudanças de mérito: (i) inserção do § 6° 
no art. 3°, dispondo que o edital e o contrato poderão 
determinar percentual mínimo de agregação de con-
teúdo nacional; e (ii) inclusão de novo parágrafo ao 
art. 4°, prevendo que conste dos editais de certames 
que envolvam importação de Prode ou SD a exigên-
cia de apresentação de Plano de Compensação que 
explicite o objeto da compensação, o cronograma e o 
detalhamento da possível inovação.

Quanto ao art. 15, o PLV substituiu a referência à 
“aplicação complementar” da Lei nº 8.666, de 1993, às 
licitações e contratos referidos na MPV, pela expressão 
“aplicação subsidiária” da Lei nº 8.666, de 1993, o que, 
de resto, não altera a substância da norma.

O Capítulo III da MPV nº 544, de 2011, intitulado 
Do incentivo à área estratégica de defesa, estende-se 
do art. 6º ao art. 12.

A MPV cria o Regime Especial Tributário para a 
Indústria de Defesa (RETID), voltado para as empresas 
que compõem a cadeia produtiva de produtos estraté-
gicos de defesa e determina o acesso a financiamen-
tos para o desenvolvimento de programas, projetos ou 
ações afetas a produtos estratégicos de defesa.

O regime, segundo revela a EMI a ela referente, 
utiliza como paradigma o Regime Especial para a In-
dústria Aeronáutica Brasileira (RETAERO), instituído 
pela MPV nº 472, de 15 de dezembro de 2009, con-
vertida na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010. Ele 
beneficiará as empresas estratégicas de defesa e aque-
las que participem da cadeia produtiva dos produtos 
estratégicos de defesa produzidos ou desenvolvidos 
pelas empresas estratégicas. Nesse último caso, so-
mente poderá ser habilitada ao RETID a pessoa jurí-
dica preponderantemente fornecedora de empresas 
estratégicas de defesa. Para ser considerada como tal, 
setenta por cento ou mais de da receita total de ven-
da de bens e serviços dessa pessoa jurídica, no ano-
-calendário imediatamente anterior ao da habilitação, 
terá de ter sido decorrente de exportação e do soma-
tório das vendas a empresas estratégicas de defesa 
(EEDs) e a pessoas jurídicas fabricantes de bens de 
defesa nacional definidos por ato do Poder Executivo.

Na prática, em um primeiro momento, o regi-
me especial suspende a incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para 
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o Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) da Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), e das Contribuições PIS/Pasep-Importação 
e Cofins-Importação sobre as vendas de insumos des-
tinados à fabricação de produtos de defesa – mais 
especificamente no fornecimento para as Forças Ar-
madas e nas operações de exportação de produtos 
estratégicos de defesa, necessárias para sustentar os 
planos de produção das indústrias –, bem como na im-
portação dos insumos indispensáveis à fabricação, em 
qualquer fase de sua cadeia produtiva. Comprovado o 
emprego ou utilização dos bens adquiridos ou impor-
tados no âmbito do RETID, a suspensão é convertida 
em alíquota zero.

Ainda como incentivo para as indústrias de de-
fesa, a MPV n° 544, de 2011, garante a cobertura do 
Fundo de Garantia à Exportação (FGE) à que se re-
fere a Lei n° 9.818, de 23 de agosto de 1999, para as 
operações de seguro de crédito às exportações de 
produtos estratégicos de defesa realizadas por em-
presas estratégicas.

Poucas foram as mudanças promovidas pela Câ-
mara no Capítulo III da MPV, que resultaram na reda-
ção final do PLV n° 2, de 2012. Além das meramente 
redacionais, destacamos, no art. 8º, as seguintes al-
terações de mérito:

1 – a nova redação do inciso I, bem como o novo 
inciso II inserido no art. 8°, que ampliaram o alcance do 
artigo, estendendo a condição de beneficiário à EED 
que desenvolva bens de defesa definidos em ato do 
Poder Executivo;

2 – o novo inciso IV do § 2° do artigo estabelece 
que as receitas decorrentes de vendas para o Minis-
tério da Defesa e suas entidades vinculadas também 
compõem o montante de receitas no ano-calendário 
imediatamente anterior ao da habilitação necessário 
para que a pessoa jurídica possa ser considerada pre-
ponderantemente fornecedora; e

3 – o novo § 4° possibilita a habilitação de pessoa 
jurídica em início de atividade ou que não se enquadre 
como preponderantemente fornecedora, nos termos 
do § 2°, desde que assuma compromisso de atingir o 
percentual mínimo referido no § 2° até o término do 
ano-calendário seguinte ao da habilitação.

Ao art. 9° foi acrescentada, no final do inciso I do 
§ 2°, a possibilidade de conversão em alíquota zero 
da suspensão dada, nos termos do RETID, para os 
casos “definidos em ato do Poder Executivo como de 
interesse estratégico para a Defesa Nacional”.

No § 3° do mesmo artigo, acrescenta-se às hi-
póteses de descumprimento da finalidade para a qual 
foi criado o RETID situação em que uma empresa 

habilitada na forma do novo § 4° do art. 8° deixe de 
satisfazer aos requisitos de empresa “preponderante-
mente fornecedora”.

Na mesma toada, a alteração aprovada para o art. 
10 acrescenta ao seu § 2° a obrigação de pagamento 
integral dos tributos suspensos com base no RETID 
para os casos de descumprimento do compromisso, 
assumido por ocasião da habilitação ao regime, de 
atingir o percentual mínimo referido no § 2° do art. 8° 
no ano-calendário seguinte ao da habilitação.

Nas disposições finais, a principal novidade do 
PLV n° 2, de 2012, é a extensão dos benefícios do 
RETAERO, antes restritos à indústria aeronáutica, à 
indústria aeroespacial como um todo, feita, no art. 16 
por meio de alteração dos respectivos dispositivos do 
capítulo V da Lei n° 12.249, de 2010.

II – Análise

Uma vez que não foi instalada a Comissão Mista 
a que se refere o § 9° do art. 62 da Constituição Fe-
deral, tem aplicação o 6° da Resolução do Congres-
so Nacional n° 1, de 8 de maio de 2002, por força do 
qual deve ser oferecido parecer de Plenário à MPV n° 
544, de 2011.

Como ressaltado na Exposição de Motivos Inter-
ministerial (EMI) que a acompanha, à MPV atende ao 
pressuposto de relevância, uma vez que: (i) é patente 
a necessidade de estabelecer marco legal que retire do 
Estado os problemas decorrentes da fragmentação de 
demandas por regulamentação oriunda do setor priva-
do, os quais levam o governo a adotar medidas pontu-
ais que não encontram eficácia ao longo do tempo (ii) 
a criação de um novo marco legal no setor permitirá a 
melhor definição de prioridades e uma aplicação mais 
adequada de recursos públicos, com forte impacto na 
área social, seja pela capacitação da mão de obra e 
pela ampliação de postos de trabalho, com a conse-
quente melhoria da remuneração.

Já no que concerne ao pressuposto de urgência, 
como assinalado na EMI, também ele está presente, 
dada: (i) a necessidade de dar imediata concretude aos 
enunciados da Estratégia Nacional de Defesa, asse-
gurando a sobrevivência e evitando a estagnação da 
indústria nacional de defesa; (ii) a existência de uma 
demanda de capacitação para fazer face ao ciclo de 
grandes eventos e desafios dirigidos ao poder públi-
co, tais como o Plano Estratégico de Fronteiras e os 
programas afetos às áreas nuclear, cibernética e es-
pacial, além da efetiva participação nas atividades de 
segurança da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos 
Olímpicos de 2016; (iii) a necessidade de o Brasil se 
contrapor a possíveis ameaças advindas da nova ar-
quitetura do mercado internacional de defesa, em fase 
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de consolidação no biênio 2011-2012, com possibilida-
des de se instalar predatoriamente no mercado nacio-
nal, diminuindo-lhe a capacidade de desenvolvimento.

Quanto à constitucionalidade formal, seja na par-
te que cuida das licitações e contratos, seja na que 
dispõe sobre os incentivos fiscais, não identificamos 
vício na MPV. Com efeito, a União detém competên-
cia tanto para editar normas gerais (art. 22, XXVII, da 
Constituição Federal), quanto para editar normas es-
pecíficas (como ente federado que é, observadas as 
normas gerais) sobre licitações e contratos. A matéria 
comporta regulação por meio de lei e não figura no rol 
daquelas sobre as quais a disciplina por intermédio 
de medida provisória é vedada (art. 62, § 1°, da Carta 
Magna). A idêntica conclusão se pode chegar quanto 
ao capítulo da MPV que trata dos incentivos fiscais. 
A iniciativa da Chefe do Poder Executivo para dispor 
sobre tributos de competência da União como Cofins, 
Cofins-Importação, Contribuições ao PIS/Pasep e PIS/
PASEP-Importação é dada pelos arts. 195, I, b, e IV, 
e 239, ambos da CF. Ademais, compete à União as-
segurar a defesa nacional e legislar sobre o assunto 
(arts. 21, III, e 22, XXVIII, da Carta Magna).

Em relação aos aspectos de responsabilidade 
fiscal, a EMI informa que as medidas propostas condu-
zirão a uma renúncia de receita da ordem de R$11,52 
milhões (onze milhões, quinhentos e vinte mil reais) 
para o ano de 2011, R$49,46 milhões (quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) para o ano 
de 2012 e R$ 55,38 milhões (cinquenta e cinco milhões, 
trezentos e oitenta mil reais) para o ano de 2013. Nos 
anos-calendário de 2011 e 2012, o impacto da medi-
da será compensado com o aumento da arrecadação 
obtido com a elevação do Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários (I0F), operada pelo Decreto n° 
7.458, de 7 de abril de 2011. Sobre 2013, a Exposição 
de Motivos informa que a renúncia fiscal será consi-
derada na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual, sem prejuízo para as metas de resultados fis-
cais, previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, para aquele ano. Assim; mesmo com 
o aumento da abrangência do Retaero para a indústria 
aeroespacial feito pelo novo art. 16 do PLV, entende-se 
que o orçamento da União tem condições de suportar 
os benefícios concedidos, sem que sejam postas em 
risco as metas fiscais fixadas nas leis orçamentárias.

Feita essa análise inicial quanto à observância dos 
pressupostos de relevância e urgência, à constituciona-
lidade formal e à adequação financeira e orçamentária 
da MPV, passaremos ao exame da constitucionalidade 
material e do mérito da medida.

a) A relevância da iniciativa para o fomento à 
Defesa Nacional

No que concerne à Defesa Nacional, a MPV com-
preende iniciativa associada à Estratégia Nacional de 
Defesa (END), aprovada na forma do Decreto n° 6.703, 
de 18 de dezembro de 2008. A END determina a or-
ganização da indústria de defesa para que possa ser 
assegurada ao País autonomia operacional necessária 
ao exercício das competências atribuídas às Forças 
Armadas, sob o pressuposto de que a organização, 
o preparo e o emprego da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica devem corresponder ao desenvolvimento 
econômico e tecnológico nacional.

É nessa ordem de idéias que a END situa a re-
organização da indústria de defesa como um de seus 
eixos estruturantes, assegurando que o atendimento 
das necessidades de equipamento das Forças Arma-
das esteja atrelado ao desenvolvimento de tecnologias 
sob domínio nacional. Para tanto, faz-se necessário 
capacitar a indústria para que conquiste autonomia em 
tecnologias indispensáveis à defesa do País. Note-se, 
nesse sentido, que o Brasil já possuiu, particularmen-
te na década de 1980, um dos principais complexos 
industriais de defesa do mundo.

Nos anos 1990 e 2000, a situação da indústria de 
defesa brasileira tornou-se drástica, sem investimen-
tos e com empresas fechando, o que colocou o País 
em posição secundária nesse relevante mercado. A 
iniciativa da MPV é, pois, mecanismo importante para 
se tentar recuperar posições para o País.

Assim, a MPV pode constituir importante instru-
mento para o desenvolvimento de uma indústria de 
Defesa eminentemente nacional, e consentânea com 
o papel de destaque que o Brasil vem ocupando no 
contexto das nações. Nesse sentido, convém assina-
lar a significativa fragilidade do País na área de De-
fesa. A título de exemplo, o Brasil é o único dos BRIC 
(conjunto das quatro grandes chamadas economias 
emergentes: Brasil, Rússia, China e índia) que não 
possui uma indústria de Defesa forte e pujante. Não 
se trata aqui de subscrever discurso belicista, muito 
pelo contrário. Nesse sentido, lembramos as palavras 
do Barão do Rio Branco, segundo o qual não se pode 
ser pacífico sem ser forte.

b) Normas sobre licitações e contratos
Quanto às regras sobre licitações e contratos, 

devemos reconhecer que o art. 3° da MPV, em seu § 
1°, I e II, permite a limitação do universo de licitantes. 
Isso se pode dar pela restrição a que participem do 
certame empresas com determinadas características 
e previamente cadastradas pelo Ministério da Defe-
sa. A redução do universo de licitantes também pode 
ocorrer em face da exigência de que o Prode ou SD 
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a ser’ contratado seja produzido ou desenvolvido no 
território nacional, ou ainda utilize insumos nacionais. 
Sem embargo, tais restrições não ofendem, a nosso 
ver, a Constituição.

Em face dos valores protegidos pela regra consti-
tucional da licitação (art. 37, XXI, da Carta Magna), só 
se pode conceber o afastamento do processo licitató-
rio quando presentes ponderáveis razões e interesses 
igualmente protegidos pelo texto constitucional.

Em diversos dispositivos, a Constituição Federal 
eleva a promoção da defesa nacional, o resguardo da 
independência e soberania nacionais, o desenvolvi-
mento científico e tecnológico e a segurança da socie-
dade a objetivos e missões do Estado (ex.: art. 1°, I, 
3°, II, 4°, I, 5°, XXXIII e XXIX, 17, 21, III e IX, 78, 91, § 
1°, IV, 142, 170, I, 173, 174, § 1°, 218, 219, 231, § 5°). 
Ademais, a Lei Geral de Licitações prevê nada menos 
que cinco casos de dispensa de licitação envolvendo a 
contratação de produtos e serviços vinculados às ativi-
dades de defesa (art. 24, IX, XVIII, XIX, XXVIII, XXIX).

Ora, se a própria Lei Geral permite a dispensa de 
licitação quando houver possibilidade de comprometi-
mento da segurança nacional e para fornecimento de 
bens e serviços que envolvam, cumulativamente, alta 
complexidade tecnológica e defesa nacional, não nos 
parece cabível a impugnação de uma lei que, em lugar 
de simplesmente dispensar o certame, apenas limite, 
com a observância de critérios razoáveis, o universo 
de licitantes. Se o Estado pode até mesmo realizar a 
contratação; direta, pode também promover uma lici-
tação com número menor de competidores.

Não bastasse isso, a legislação que rege as lici-
tações já prevê medidas atributivas de preferências a 
determinadas categorias de licitantes e a bens produ-
zidos no País. É o que se dá no setor de informática e 
automação (art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro 
de 1991) e com as micro e pequenas empresas (arts. 
44 e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de de-
zembro de 2006), podendo o Poder Público até mes-
mo promover licitações das quais somente participem 
tais empresas.

Ainda no campo das previsões legislativas de pre-
ferências nas licitações, a Lei n° 8.666, de 1993, com 
as alterações promovidas pela Lei n° 12.349, de 15 de 
dezembro de 2010, dispõe, em seu art. 3°, caput é §§ 
5° a 13, ser um dos objetivos da licitação a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável, admitindo o 
estabelecimento de margem de preferência em favor 
de produtos manufaturados e serviços nacionais que 
atendam às normas técnicas brasileiras, equivalente 
ao montante de até 25% sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. A Lei chega 
mesmo a limitar a aquisição de bens e serviços àque-

les com tecnologia desenvolvida no País e produzidos 
de acordo com o processo produtivo básico definido 
na Lei n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, quando 
se tratar de contratações destinadas à implantação, 
manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, considera-
dos estratégicos em ato do Poder Executivo federal.

Como assinala Marçal Justen Filho, a utilização 
dos recursos estatais (inclusive por meio de contra-
tações administrativas) como instrumento de defe-
sa do interesse nacional é um dever do governante, 
diretamente derivado dos princípios fundamentais: 
soberania nacional, República, dever de redução do 
desemprego e assim por diante (Comentários à Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo, 
Dialética, 2010, p. 91).

No plano do Direito comparado, o estabelecimento 
de preferências para produtos nacionais também não 
constitui novidade. Apenas para citar um exemplo, vige 
nos Estados Unidos da América, desde 1933, o Buy
American Act, que prevê a preferência, nas compras 
governamentais, para bens produzidos em território 
nacional. No caso de produtos relacionados à defesa, 
o Defense Federal Acquisitior Regulation Supplement 
autoriza seja dada preferência a produtos produzidos 
nacionalmente, ainda que com valor 50% superior ao 
de produtos estrangeiros.

Quanto às cláusulas obrigatórias dos editais e 
contratos referentes a PED e SD, previstas no § 2° do 
art. 3° da MPV, entendemos que elas se harmonizam 
com os objetivos indicados na EMI que acompanha 
esse ato normativo. Com efeito, nos termos da EMI, a 
Estratégia Nacional de Defesa situa a reorganização 
da indústria de defesa como um de seus eixos estru-
turantes, assegurando que o atendimento das neces-
sidades de equipamento das Forças Armadas esteja 
atrelado ao desenvolvimento de tecnologias sob domí-
nio nacional. Assim, regras de continuidade produtiva, 
transferência de direitos de propriedade intelectual e 
industrial, capacitação de terceiros em tecnologia para 
PED atuam no sentido de capacitar a indústria para 
que conquiste autonomia em tecnologias indispensá-
veis à defesa do País.

Igualmente importante é a autorização para que 
as contratações de PRODE e SD sejam feitas na forma 
de parceria público-privada (art. 5º). Essa modalidade 
contratual, além de possibilitar que o Estado somente 
efetue desembolsos quando o objeto de contrato já 
seja fruível, permite uma melhor alocação dos riscos 
contratuais e a adoção do modelo turn-key, no qual o 
contratado se responsabiliza pela concepção, constru-
ção, operação e manutenção da infraestrutura.
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O PLV aprovado pela Câmara dos Deputados man-
tém a essência da MPV nessa parte, fazendo apenas 
adaptações redacionais e acrescendo parágrafos aos 
arts. 3° e 4°, para: (i) permitir que o edital e o contrato 
de PRODE ou SD determinem percentual mínimo de 
agregação de conteúdo nacional; e (ii) determinar que 
conste dos editais de certames que envolvam importa-
ção de PRODE ou SD a exigência de apresentação de 
Plano de Compensação que explicite o objeto da com-
pensação, o cronograma e o detalhamento da possível 
inovação. A primeira inovação dota o administrador de 
maior maleabilidade, para que, à vista do caso concreto, 
fixe o percentual mínimo de conteúdo nacional exigido do 
contratado. Já a segunda inovação, ao determinar que 
os licitantes apresentem, em suas propostas, um deta-
lhado plano de compensação, oferece melhores condi-
ções a comissão de licitação para realizar o julgamento.

c) Regime Especial Tributário para a Indústria 
de Defesa

No mérito, parece-nos claro que o regime espe-
cial de tributação representará importante estímulo às 
empresas estratégicas de defesa, ao promover as ex-
portações de seus produtos e serviços, aumentando 
a sua competitividade e viabilidade, já que, no âmbito 
interno, sua clientela é quase sempre restrita às For-
ças Armadas. Conforme exposto na EMI, o estímulo 
permitirá, ainda, a diversificação da balança comercial 
de exportação, evitando, de imediato, a importação de 
produtos de alto valor agregado e estimulando o poten-
cial econômico interno a se transformar em exportador 
neste seleto nicho de produtos de arrasto nas áreas de 
ciência, tecnologia e inovação. A medida representa 
importante estímulo para reverter o atual quadro do 
segmento, em que, enquanto a participação do Brasil 
no mercado mundial de defesa se resume a apenas 
1 bilhão de dólares, o movimento global representa 
aproximadamente 1,5 trilhões de dólares americanos.

III – Voto

Ante o exposto, manifestamo-nos pela admissibi-
lidade e pela adequação econômico-financeira da MPV 
n° 544, de 2011, e, no mérito, pela aprovação do PLV 
n° 2, de 2012. – Senador Fernando Collor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O parecer preliminar do Relator revisor, Se-
nador Fernando Collor, é pelo atendimento dos pres-
supostos constitucionais de relevância e urgência e 
pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, 
de 2002; no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
de Conversão nº 2, de 2012.

Em votação os pressupostos de relevância e ur-
gência, adequação financeira e orçamentária.

Pois não, Senador Mário Couto? V. Exª quer en-
caminhar?

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não. 
Quero me inscrever para discutir o mérito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Pois não. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª 
Presidente, para discutir.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O mérito? 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – A 
urgência e relevância.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Agora, para encaminhar. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Para encaminhar.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Pois não. Então, com a palavra.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço 
minha inscrição para discutir mérito.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Mérito. E, para encaminhar, o Senador José 
Agripino Maia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, com todo respeito ao Relator, Senador 
Fernando Collor, que se debruçou sobre a matéria e 
elaborou um circunstanciado relatório, quero fazer uma 
observação que impede meu partido de votar favorável 
a essa matéria na urgência e na relevância, por uma 
razão muito simples: essa medida provisória objetiva 
conceder incentivos para a indústria voltada para a 
defesa. O Brasil praticamente não tem indústria bélica 
e está concedendo incentivos, a partir de uma END, 
que é a Estratégia Nacional de Defesa, baseado num 
decreto de 2008, o Decreto nº 6.703, de 2008. Esse 
Decreto foi emitido em 2008. Estamos em 2012, e só 
agora a medida provisória estabelece incentivos para 
a indústria bélica, a indústria voltada para a defesa. 
Ou seja, em 2009, poderia ter sido feito um projeto de 
lei bem feito e remetido ao Congresso, com o mesmo 
teor, para ser debatido, para ser apreciado, para ser 
melhorado, não o foi. Em 2009 também não, em 2010 
também não, em 2011 também não, em 2012 estão 
colocando uma medida provisória. Onde está a urgên-
cia e a relevância da matéria se a proposta está em-
basada numa estratégia nacional de defesa baseada 
num decreto de 2008? 

Acho que esse tipo de iniciativa, com todo respei-
to ao relatório, desmerece, desqualifica o Congresso 
Nacional com a edição de medidas provisórias desca-
bidas, que não têm sentido. A urgência e a relevância 
são descabidas.
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Com relação ao mérito não tenho observações, 
em princípio, a fazer. Agora, com relação à urgência e 
à relevância, o nosso voto é contra, pelas razões que 
acabei de expor.

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – 
SP) – Em votação.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que 
aprovam os pressupostos de relevância e urgência e 
adequação financeira e orçamentária permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovados, com os votos contrários do Senador 
Aécio e do Senador Agripino Maia.

Discussão do projeto de lei de conversão, da me-
dida provisória e das emendas, em turno único.

Para discutir, estão inscritos os Senadores Aloy-
sio Nunes, Mário Couto e Alvaro Dias.

Com a palavra, então, o Senador Aloysio Nunes.

A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o ilustre 
Senador Fernando Collor fez uma competente defesa 
do Projeto de Lei de Conversão 544, que vamos votar 
logo mais. S. Exª ressalta a importância dessa medida 
para preencher lacuna legal e criar marco legislativo 
para a produção de insumos para a nossa defesa, 
tendo como objetivo reorganizar as bases industriais 
da defesa nacional.

S. Exª ressaltou a relevância da indústria da de-
fesa não apenas nos aspectos que dizem respeito 
diretamente à defesa do País, da soberania nacional, 
da defesa do nosso território, mas também para o de-
senvolvimento científico e tecnológico.

O Presidente Nacional do Democratas, Senador 
Jose Agripino, fez um comentário, ao relatório, dizendo 
que de 2008, data da adoção da estratégia nacional de 
defesa, até a presente data nada ou pouca coisa havia 
sido feita para fortalecer as bases da nossa indústria 
nacional de defesa.

Eu diria, Srs. Senadores, que foi feito pouco e 
muito aquém das nossas necessidades. Vejam V. Exªs 
a situação do orçamento da Defesa do nosso País. V. 
Exª faz a comparação como o orçamento da defesa 
da Rússia, que é, se não me engano, coisa de 4% do 
PIB daquele país. A participação do orçamento da De-
fesa no PIB brasileiro é uma das menores do mundo, 
0,2% do PIB de um País desta importância, uma dos 
menores do mundo. E mais, nos últimos anos o orça-
mento da Defesa vem tendo um ponto de partida inicial 
bastante inferior ao que havia sido há uma década. As 

despesas globais de Defesa atingiram montante anual 
de 43 bilhões no início da década de 2000, essa média 
caiu para 33 bilhões nos últimos anos. Um corte bas-
tante significativo no orçamento da Defesa. Além do 
mais, o orçamento, em grande parte, é teórico, como, 
aliás, é o orçamento do nosso País, Sr. Presidente. Em 
primeiro lugar, ele é majoritariamente aplicado no pa-
gamento de pessoal ativo e inativo, cuja folha tem hoje 
cerca de um milhão de pessoas, sendo que apenas 
300 mil se encontram em atividade. Apesar de a folha 
de pagamento do setor ser responsável por 80% dos 
recursos, é preciso ressaltar que os militares da ativa 
têm um salário médio de R$1.942,00, o menor valor 
entre os quadros dos funcionários dos servidores da 
União; entre os civis da administração direta a média 
salarial é de R$6.301,00. E não apenas o orçamento, a 
dotação orçamentária inicial que já é curta, vem sendo 
contingenciada ao longo do tempo, como também as 
dotações que compõem alguns fundos como o Fistel e 
os royalties da Marinha, que têm sido contingenciados 
de uma maneira brutal. 

Para resumir, apenas 13% do orçamento das For-
ças Armadas vai para outros custeios – pessoal ativo 
e inativo que consome, como já disse, 80%-, e apenas 
6,7% para investimentos, incluindo projetos de inovação 
tecnológica. O fundo da Marinha, em 2009, por exem-
plo, tinha um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões. 
Sofreu um contingenciamento de mais de R$ 1bilhão, 
restando somente 780 milhões para investimento e 
custeio. O restante vai para fazer superávit primário.

Nós sabemos e o Senhor ressaltou, Presidente 
Fernando Collor, o quanto o investimento na defesa é 
importante para o desenvolvimento científico e tecno-
lógico do país. É importante para o Brasil hoje e será, 
cada vez mais, no futuro, como é nos demais países 
que aspiram a ter uma base industrial, baseada em 
tecnologia de ponta. Eu quero lamentar, Sr. Presiden-
te, que a situação orçamentária da defesa seja essa, 
cujas linhas, brevemente, acabo de traçar nesse meu 
breve pronunciamento.

Então, o que lamento, Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, é a exiguidade dos recursos destinados à de-
fesa. Lamento também que se repitam nesta matéria, 
quando se trata de incentivar a indústria de defesa 
nacional, os mesmos mecanismos que nós já assis-
timos, em outras ocasiões, que é a famosa barretada 
com o chapéu alheio: a lógica de a União abocanhar 
recursos de tributos, cujos produtos ela deveria com-
partilhar com os Estados e os municípios. É o caso do 
IPI, que se destina, em boa parte, aos municípios e 
aos Estados do nosso país.

Existe, e V. Exª bem ressaltou, previsão de uma 
compensação financeira. Retiram-se recursos que advi-
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riam do IPI, de outros tributos e de contribuições, mas, 
por outro lado, repõem com recursos provenientes do 
imposto sobre operações financeiras, o IOF.

Ora, Sr. Presidente, todos nós sabemos que o 
IOF é um imposto regulatório; que varia segundo a 
conjuntura econômica; que é calibrado segundo as 
necessidades da política monetária do país. Não dá 
base para sustentar tantas renúncias fiscais. 

Aqui, no caso do Projeto de Lei de Conversão 
que estamos analisando, o impacto fiscal, em 2011, 
é de R$11 bilhões. Em 2012, é de R$49 bilhões. Em 
2013, R$56 milhões, melhor dizendo, a ser compen-
sado com IOF.

Acontece que já aprovamos várias Medidas Provi-
sórias, onde se utiliza do mesmo artifício: concedem-se 
incentivos fiscais, cuja avaliação, aliás, nunca é feita 
– e os incentivos fiscais se acumulam. No Orçamento 
deste ano, são R$145 bilhões de incentivos fiscais, cujo 
impacto nunca é avaliado como deveria – como, aliás, 
a Constituição manda que seja – e se remete a uma 
compensação, digamos, platônica com o IOF, porque 
não há tanto IOF que chegue para tanta renúncia fiscal.

Mas, Sr. Presidente, esses são os comentários 
que faria ao Projeto de Lei de Conversão que vamos 
votar. Quero dizer a V. Exª que vou votar a favor, em-
bora não concorde com o encaminhamento através 
de Medida Provisória, porque esta é uma boa direção 
a seguir: incentivar a indústria de defesa não apenas 
pelo que ela representa para a defesa do nosso País, 
mas também, repito, na esteira do pronunciamento de 
V. Exª, pelas incontáveis e benéficas repercussões que 
ela tem no mundo civil.

Basta lembrar, por exemplo, que a internet sur-
giu de uma aplicação de conhecimentos advindos da 
indústria da defesa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP.) – Com a palavra o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, mais uma Medida Provisória, mais 
uma facilidade para o Governo aprovar o que quer. 

Apesar do esforço do relator, apesar de ter feito 
um relatório brilhante, nota-se que o relator estudou, 
aprofundou-se e fez um relatório bem descriminado e 
que se dá para entender bem.

Mas, meu nobre relator, com respeito que tenho 
por ter sido Presidente deste nosso querido Brasil, não 
posso aceitar e não votarei mais aqui – a não ser que 
tenha uma determinação do meu partido – em mais 
nenhuma medida provisória votarei “Sim”.

Senador Aécio Neves não se pode aceitar que 
a cada dia o Governo sinta uma facilidade enorme de 
aprovar o que quer nesta Casa.

O Congresso Nacional, na sua parte, o Senado 
Federal, desmoraliza-se a cada medida provisória que 
vem aqui votar.

Esse tipo de medida provisória, meu Senador 
Collor de Mello, seria muito bem aquinhoada numa 
reforma tributária e não precisaria de uma medida 
provisória.

A medida provisória é determinante, ela é cho-
cante, ela massacra a respeitabilidade do Senado e do 
Congresso Nacional, ela diz a todos nós que temos de 
obedecer o que vem do Planalto, ela diz a todos nós 
que a cada dia que passa ela arranha a democracia 
deste País. Ela diz a cada dia que passa que os Se-
nadores da base governista têm que obedecer cada 
vez mais às ordens que vêm do Planalto.

Ora, Brasil, há poucos dias, a nossa Presidenta, 
preocupada com a situação deste País, faz um corte 
de R$7.4 bilhões na saúde e na educação. Fez um cor-
te nas emendas dos parlamentares. E aí, Presidente 
Collor de Melo, vem a grita: os jornais publicam que a 
base governista está aborrecida com o Planalto. Isso 
se torna, na realidade, uma vergonha nacional. 

A primeira coisa, Srs. Senadores e Srªs Sena-
doras, que se deveria adotar, na prática do relaciona-
mento entre os poderes, era acabar com essa histó-
ria de emendas para Deputados e Senadores. Isso é 
uma moeda de troca. Não adianta Aécio Neves, não 
adianta Sarney tentar fazer modificações no processo 
de medidas provisórias para moralizar e para melhorar 
o conceito democrático deste Parlamento, porque lá 
estão as emendas para servirem de moeda de troca. 
Tem que votar com o Governo, seja qual for a medida 
provisória. 

Daqui a alguns dias mais, meu caro Senador Aé-
cio Neves, estará entrando nesta Mesa para votação 
uma emenda provisória cheia de retalhos, que muitos 
mexeram e colocaram os seus interesses dentro dela. 
E aqui ela será aprovada, porque os Senadores não 
podem perder as suas emendas para fazer politicagem 
em suas bases. 

Este é o Brasil que devia cortar essa história de 
emendas vergonhosas para que o Senador aqui tivesse 
o caráter de votar por sua vontade própria, não pela 
imposição de emendas do Orçamento. Apesar, meu 
nobre relator, de saber que V. Exª teve o trabalho de 
fazer um parecer simples, mas explicativo. E lhe confes-
so que se não fosse a imposição do Governo, se não 
fosse a obrigação da base governista em votar pior, 
pior, meu Senador Collor de Mello, essa matéria ainda 
é passável. Tenho apenas um ponto de discordância 
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no seu relatório, que são os 50% na comparação dos 
preços. Acho que, dessa forma, se incentiva a subir o 
preço dos produtos de defesa. 

Mas o meu voto será “não”. Será “não” em forma 
de repúdio; será “não” pela imposição do Governo a 
este Poder; será “não” pelo respeito à democracia do 
meu País; será “não” em repúdio a essa história de 
emendas vergonhosas com que o Governo compra os 
Parlamentares neste País, obriga os Parlamentares a 
votarem no que o Governo quer.

Quando o País, meus Senadores, meu Senador 
Jayme, meu Senador Pedro Taques; quando o nosso 
País disser à população brasileira que acabou a poli-
ticagem, que os Parlamentares não têm mais direito a 
emenda nenhuma como troca de moeda, o Parlamento 
brasileiro poderá ser moralizado, e a democracia ser 
respeitada neste País. 

Não voto, não voto mais em nenhuma medida 
provisória! Votarei “não” em todas até que o processo 
do Senador Aécio Neves, com o Senador José Sarney 
seja votado na Câmara dos Deputados. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, Relator Fernando Collor, 
é evidente que faço minhas as palavras dos colegas 
que me antecederam em relação às medias provisórias. 

A cada votação é preciso que se recupere o tema 
e se cobre da Câmara dos Deputados a votação da 
matéria que lá se encontra, de autoria do Presidente 
Sarney, com o relatório do Senador Aécio Neves, que 
muda o rito para a deliberação das medidas provisórias. 

Em relação a esta, é uma matéria que terá o voto 
da oposição, por tratar-se de uma medida benéfica. 
Mesmo que seja para um setor específico, terá o nos-
so apoio. Mas, obviamente, temos ressalvas a fazer, 
porque, mais uma vez, o Governo prefere conceder 
subsídios localizados, ao invés de propor uma reforma 
tributária ampla, que diminua a carga fiscal de toda a 
economia, sem protecionismo.

Mais uma vez, é preciso destacar: esse é um 
compromisso esquecido pelo Governo. É possível que 
alguém diga: mas só deste Governo? Outros governos 
também não realizaram a reforma tributária. Há quanto 
tempo ela é debatida no Congresso Nacional?

Isso é verdade. Nós não estamos fixados no atual 
Governo. O que nós constatamos é que o governante 
tem como horizonte temporal a duração do seu man-
dato e teme perder receita, num primeiro momento, 
se a reforma tributária ocorrer. Não imagina ou, não 
tendo visão estratégica de futuro, não avalia que, a 

médio e longo prazo, a reforma tributária fará com que 
a receita pública cresça extraordinariamente. O povo 
pagará menos imposto, o contribuinte não será explo-
rado como é hoje e o Governo arrecadará mais. Mas 
é necessário que se tenha visão estratégica de futuro. 

Outros poderão responsabilizar o Congresso Na-
cional por não realizar a reforma tributária. Responsa-
bilidade parcial tem o Congresso. A responsabilidade 
primeira é da Presidência da República, porque estamos 
sob a égide de um presidencialismo forte, e quando 
a Presidência da República não deseja, não articula, 
não assume a liderança do processo, as grandes re-
formas não acontecem. E a reforma tributária, que tem 
o objetivo de oferecer um modelo tributário compatível 
com a modernidade, é uma reforma de profundidade, 
que diz respeito ao pacto federativo, que diz respeito a 
esse sistema federativo extremamente desequilibrado 
e injusto, estabelecendo privilégios e definindo que o 
princípio da isonomia é apenas uma imposição legal 
descumprida na Federação brasileira. Há nove anos, 
portanto, estamos debatendo a hipótese de uma re-
forma tributária que não acontece.

Outro ponto diz respeito à definição constante 
do art. 2º, de empresa estratégica de defesa, que, no 
final, será a beneficiária do regime especial. São res-
salvas que nós estamos apresentando, destacando, 
evidentemente, o esforço e a competência do relator, 
o Senador Fernando Collor de Mello, para que essa 
matéria possa ser aprovada.

Segundo o projeto, toda empresa jurídica será 
credenciada pelo Ministério da Defesa mediante o 
atendimento cumulativo de algumas condições esta-
belecidas no texto, ou seja, ficará a cargo do Gover-
no decidir qual empresa se enquadrará nos critérios 
estabelecidos. 

Poderia haver, inclusive, mudanças nos critérios 
a fim de beneficiar essa ou aquela empresa, de acor-
do com interesses específicos. Portanto, o Governo 
assume prerrogativas para definir privilégios.

A fim de eliminar essa subjetividade na definição 
dos critérios é que apresentamos destaque para a 
Emenda nº 10, de autoria do Deputado Antônio Car-
los Mendes Thame, que propõe a inclusão de novos 
critérios para credenciamento de empresas somente 
mediante a lei. A definição de novos critérios para que 
uma nova empresa seja enquadrada nesse sistema 
privilegiado deve passar pelo Poder Legislativo, con-
forme a emenda do brilhante Deputado Antônio Carlos 
Mendes Thame. O Congresso Nacional não pode ser 
alijado da definição desses critérios. 

Podemos também criticar mais um afrouxamento 
da Lei de Licitações.
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Primeiro, foi o Regime Diferenciado de Contrata-
ção, cuja constitucionalidade estamos questionando no 
Supremo. Agora, estamos votando essa medida provi-
sória que estabelece mais um modelo diferenciado de 
licitação para um setor específico. Portanto, estamos 
definindo novos nichos de privilegiados neste País – a 
critério de quem governa, sem ouvir a sociedade re-
presentada pelo Congresso Nacional.

Cria-se um capítulo específico para tratar das com-
pras e contratações de produtos de defesa e de sistemas 
de defesa como, por exemplo, procedimentos licitatórios 
destinados exclusivamente à participação de empresas 
estratégicas de defesa. E já se comenta, nos escaninhos 
do Congresso Nacional, que novos benefícios virão para o 
setor de Tecnologia da Informação. E o Governo expondo 
sua incapacidade de gestão, sua incompetência gerencial.

A Lei de Licitações é boa. Concordamos que ela 
precisa de ajustes para se adequar às mudanças que 
ocorreram desde a sua edição. Mas não é fazendo 
movimentos pontuais e setoriais que avançaremos na 
modernização da lei.

E os outros setores não contemplados, como ficam? 
Terão que continuar batendo às portas do Governo para 
buscar benefícios, ou terão que contratar o Consultor/Mi-
nistro Fernando Pimentel, como fez o ex-presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais?

Ora, Sr. Presidente , Srªs e Srs. Senadores, isso 
estabelece privilégios a setores mais organizados da 
economia nacional. Aqueles setores que têm organiza-
ção para influir e influenciar no Parlamento e no Exe-
cutivo conseguem vantagens especiais. Os que não 
possuem organização competente para tal acabam 
ficando no segundo plano, e o chamado princípio da 
isonomia fica apenas para deleite dos estudiosos da 
legislação vigente no País.

O que falta é projeto ao Governo, falta gestão. É 
a mais pura tradução da incompetência afrouxar a Lei 
das Licitações para favorecer setores específicos e não 
para todo o conjunto da economia. Há ainda que se 
questionar também os prejuízos para Estados e Mu-
nicípios provenientes das suspensões e isenções de 
tributos que compõem os regimes especiais instituídos 
nos últimos anos.

E, ao final, também apoiamos a Emenda nº 15, de 
autoria do Senador Aécio Neves, que obriga a União 
a contabilizar em separado, para efeito de compensa-
ção, aos Estados e Municípios...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Con-
cluindo.

Apoiamos a Emenda nº 15, de autoria do Sena-
dor Aécio Neves, que obriga a União a contabilizar em 

separado, para efeito de compensação aos Estados 
e Municípios, os valores resultantes do incentivo pro-
posto por esta medida provisória.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em primeiro lugar, cabe uma palavra 
de respeito ao sério e correto trabalho feito pelo Sena-
dor Fernando Collor em torno desta matéria. Trata-se 
de matéria extremamente relevante, e o trabalho do 
Senador Fernando Collor em vários aspectos chama 
atenção para a relevância do tema.

Mas cabe, Sr. Presidente, não obstante a pro-
fundidade desse trabalho, fazer aqui uma observação 
de fundo. 

Há cerca de dois anos, foi apresentado pelo 
Governo Federal, Senador Aloysio Nunes, o plano 
estratégico de defesa; quase dois anos. Tempo abso-
lutamente suficiente para que a matéria pudesse vir a 
esta Casa regulamentada por meio de projeto de lei, 
por meio de discussão ordinária, caminho que deve-
ria ser usual, e não pelo caminho extraordinário das 
medidas provisórias.

Na verdade, Presidente José Sarney, nós esta-
mos permitindo – conscientemente, alguns; inconscien-
temente, outros – que o caminho extraordinário seja 
exatamente o da apresentação de projetos de lei, se-
jam ou não em regime de urgência, que venham a ser 
debatidos nas comissões temáticas desta Casa para 
o fim da discussão, aprimorados pela experiência dos 
Srs. Parlamentares e discutidos no plenário das Casas 
do Congresso Nacional. E o que se torna ordinário é 
exatamente aquilo que deveria ser extraordinário, Sr. 
Presidente: o uso das medidas provisórias.

Já não vejo empenho em Parlamentares, tanto do 
Senado, quanto especialmente da Câmara dos Deputa-
dos, em apresentar e discutir os seus projetos; é muito 
mais cômodo e fácil – e o Governo Federal tem incen-
tivado essa prática – buscar carona em determinada 
medida provisória, independentemente da correlação 
do tema proposto com o tema originário. Estaremos, na 
sequência desta matéria especificamente, discutindo 
a Medida Provisória nº 545, que trata, Sr. Presidente, 
de temas extremamente relevantes, como aquele que 
altera a incidência da contribuição de PIS e Cofins na 
cadeia produtiva do café. Medida correta que, na sua 
essência e no seu mérito, contará com o nosso apoio. 
Mas, pasmem, Srs. Senadores, que a medida provi-
sória que iremos examinar a seguir, além de tratar do 
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sistema tributário na cadeia produtiva do café, traz 
também questões relativas à renovação da Marinha 
Mercante, do próprio Fundo de Marinha Mercante e 
também institui o programa Cinema Perto de Você.

Não, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa 
não é a razão do nosso mandato. Permitir da forma como 
estamos permitindo a violação da Constituição de forma 
absolutamente passiva não faz jus ao mandato que rece-
bemos da população brasileira. Disse mais de uma vez 
desta tribuna e aqui repito: as prerrogativas desta Casa 
não nos pertencem; pertencem à população brasileira, 
que nos elegeu para aqui fazê-las serem respeitadas.

Portanto, fica, mais uma vez, este alerta: outras 
medidas provisórias com outros contrabandos estão 
chegando a esta Casa no ano de 2012, quase seis 
meses após a aprovação do projeto de autoria do Pre-
sidente da Casa, do qual tive a honra de ser o relator, 
propondo um novo rito de tramitação dessas MPs.

Portanto, Sr. Presidente, a cada dia mais, no mo-
mento em que, independentemente do mérito extrema-
mente nobre daquilo que está aqui sendo discutido, nós 
aceitamos o caminho mais curto e transverso das medi-
das provisórias para quaisquer assuntos, nós estamos 
violentando, na essência, a razão de existência Casa.

Trago também uma segunda preocupação – per-
mita-me, Presidente Fernando Collor – extremamente 
relevante: somos todos aqui representantes da Fede-
ração; para isso fomos eleitos. A política econômica do 
Governo tem primado por desconsiderar a deterioração 
do nosso parque industrial. Vivemos um gravíssimo 
processo de desindustrialização, que se agrava a cada 
mês, e o Governo Federal, de forma abusiva, exata-
mente por não ter uma política clara do ponto de vista 
do fortalecimento dos setores industriais onde somos 
efetivamente competitivos, caminha pelo caminho fácil 
dos incentivos verticais a determinados segmentos, 
sempre, permanentemente, aqueles mais organizados. 
Mais uma vez, Senador Pedro Taques, o Governo Fe-
deral faz aqui bondade com o chapéu alheio.

Apresentei uma emenda, ilustre relator, Senador 
Fernando Collor, que busca corrigir, mais uma vez, esse 
equívoco. Ele ocorre em relação ao setor automotivo e, 
corriqueiramente, em relação à linha branca e a variados 
setores da economia, repito, cujos grupos de pressão 
conseguem adentrar os gabinetes do Ministério da Fa-
zenda. Mais uma vez, a proposta que aqui tramita hoje 
traz no seu art. 9º a previsão de que no caso de venda 
no mercado interno de importação de bens de que trata 
o art. 8º, ficam suspensos – vou direto ao inciso III – o 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente 
na saída do estabelecimento industrial, ou equiparado, 
quando a aquisição no mercado interno for efetuada por 
estabelecimento industrial de pessoa jurídica beneficiada 

do Retide e o inciso IV diz que o IPI incidente na impor-
tação quando efetuada por estabelecimento industrial 
de pessoa jurídica beneficiada do Retide. 

Nós sabemos, e sabe V. Exª, digno representante 
do Nordeste brasileiro, assim como o Presidente José 
Sarney, da importância do Fundo de Participação na 
construção das receitas dos Estados brasileiros. E nós 
sabemos que o componente mais vigoroso do Fundo 
de Participação é exatamente o IPI.

Ao permitir essa isenção, nós estamos, mais uma 
vez, alcançando as finanças combalidas de Estados e 
Municípios brasileiros.

Faço, Sr. Relator e Sr. Presidente, a proposta 
para que no art. 9º passemos a ter a seguinte redação:

No caso de venda no mercado interno 
ou de importação dos bens de que trata o art. 
8º, sem prejuízo das transferências estabele-
cidas pelo art. 159 da Constituição Federal, 
cujas reduções decorrentes desta Lei serão 
compensadas pela União, ficam suspensos.

O que quero dizer, em linhas bastantes gerais, é 
que a parcela de Estados e Municípios fique preser-
vada nessas isenções aqui propostas e em todas as 
outras que ainda vierem a ser propostas pela União.

O que assistimos, Srs. Senadores, Sr. Senador 
Aloysio, ao longo dos últimos anos, é a um crescimento 
vertiginoso das receitas da União. Mais de 65% de tudo 
que se arrecada no Brasil se concentra nas mãos da 
União, com a fragilização permanente dos Estados e 
dos Municípios e, por fim, da própria Federação.

Mais uma vez, a bondade do Governo alcança 
os Estados e alcança os Municípios.

Portanto, feita a primeira consideração de que 
o caminho natural para regulamentação desta maté-
ria seria o de projeto de lei, que seria aqui discutido, 
certamente, com toda a atenção e com a prioridade 
que o tema merece. Mas não! Busca-se, novamente, 
o caminho fácil das medidas provisórias.

Fiz o segundo alerta. Estaremos discutindo, em 
seguida, medidas provisórias com outros contrabandos 
servindo a interesses sei lá quais.

E o terceiro. No mérito da proposta de V. Exª, 
cuja seriedade do trabalho mais uma vez reconheço. 

É preciso que o Governo compreenda que não 
pode, de forma permanente, impactar negativamente 
ainda mais, repito, as combalidas e frágeis finanças 
dos Estados e dos Municípios.

Esse é o objetivo, essa é a contribuição que tra-
zemos ao Projeto de Conversão de V. Exª, esperando 
que essa emenda possa ser acatada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador José Sarney, Senador Relator Fernando Collor 
de Mello, há uma notícia na imprensa hoje, no jornal 
O Estado de S. Paulo, muito relevante para a matéria 
que estamos examinando:

A Força Aérea americana cancela compra 
de US$355 milhões em aviões da Embraer. 

Numa guinada inesperada para a Embraer 
e para o mercado, a Força Aérea dos Estados 
Unidos cancelou ontem sua decisão de comprar 
20 aviões A-29 Super Tucano, a serem desti-
nados ao Afeganistão. O valor desse contrato, 
ainda não assinado, é de US$355 milhões.

Embora justificada por “problemas de do-
cumentação”, a decisão foi motivada, sobretu-
do, pela pressão política da oposição republi-
cana e de políticos do Estado de Kansas, onde 
está instalada a sede da Hawker Beechcraft, 
a rival norte-americana da Embraer derrota-
da na escolha da aeronave de ataque leve e 
apoio aproximado à tropa terrestre. 

Seguem inúmeras notícias: por exemplo, como 
a opção da Embraer foi atacada nos Estados Unidos:

Desde a escolha da Embraer para for-
necimento de 20 aviões A-29 Super Tucano, 
oficializada em 30 de dezembro, a decisão 
da Força Aérea dos Estados Unidos tem sido 
criticada duramente por políticos republicanos. 
Também tornou-se fonte de atritos entre os 
governos dos Estados da Flórida, que abriga 
instalações da Embraer, e do Kansas, onde se 
encontra a sede da Hawker Beechcraft. 

Por que cito isso, Presidente José Sarney e pre-
zado Relator, Senador Fernando Collor? No seu pa-
recer, está ali assinalado:

No plano do Direito comparado, o estabele-
cimento de preferências para produtos nacionais 
também não constitui novidade. Apenas para 
citar um exemplo, vige nos Estados Unidos da 
América, desde 1933, o Buy American Act, que 
prevê a preferência, nas compras governamen-
tais, para bens produzidos em território nacional. 
No caso de produtos relacionados à defesa, o 
Defense Federal Acquisition Regulation Supple-
ment autoriza seja dada preferência a produtos 
produzidos nacionalmente, ainda que com valor 
50% superior ao de produtos estrangeiros.

Pois bem. Eu quero aqui assinalar que V. Exª teve 
a preocupação de levar em conta episódios como es-
ses, que podem ter a sua ocorrência de alguma ma-
neira aqui, no Brasil.

Então, creio, Senador Fernando Collor de Mello, 
que o parecer de V. Exª leva em conta problemas tais 
como esses que estão ocorrendo agora com a indústria 
Embraer brasileira. E, em alguns momentos, conforme 
o relatório de V. Exª assinala, deve haver a prevalência 
do interesse nacional e da própria indústria nacional 
brasileira, em especial na hora em que forem realiza-
das compras de materiais e equipamentos, levando 
em conta todo o parque da indústria brasileira, a sua 
capacitação, bem como aquilo que seja oferecido no 
exterior.

Avalio que, nesta medida provisória, estão sendo 
tomados os cuidados necessários. Por isso, expresso 
o meu voto favorável ao parecer de V. Exª.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senadora Lúcia Vânia.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/ PSDB – GO. Para 

discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, encontra-se na pauta da Ordem do 
Dia o Projeto de Lei de Conversão n° 2, de 2012, pro-
veniente da Medida Provisória n° 544, de 2011, que 
estabelece normas especiais para as compras, con-
tratações e desenvolvimento de produtos e de siste-
mas de defesa e dispõe sobre regras de incentivo à 
área estratégica de defesa, entre outras providências.

Na Câmara, a matéria sofreu alterações, em sua 
maior parte redacionais e de técnica legislativa, pas-
sando a incorporar um novo artigo, de forma a compor 
o PLV que ora apreciamos.

Por força do que dispõe a Constituição Federal, 
temos o dever de analisar essa matéria em duas etapas. 

Neste momento, discute-se sua admissibilidade, 
em que se analisa essencialmente sua constitucionali-
dade e juridicidade. Para tanto, é preciso observar se 
a medida provisória preenche claramente os pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência.

Evidentemente, não há como ser contrário ao 
mérito dessa proposta. A defesa nacional é essencial 
para a preservação do Estado democrático. Vale dizer: 
a matéria é relevante, reconhecemos. Porém, temos 
de retomar a pauta crítica e imparcial e avaliar em que 
medida essa matéria seria urgente a ponto de justifi-
car, mais uma vez, a edição desse que deveria ser um 
excepcional instrumento legislativo.

Estamos tratando, evidentemente, de um setor 
estratégico para o País. Não há grande nação que não 
tenha um bom sistema de defesa de suas fronteiras e 
de seu povo. No entanto, temos que atentar para o fato 
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de que essa medida provisória institui, a um só tempo, 
dois regimes especiais: um de tributação e um regime 
diferenciado de licitação, para aquisições de produtos 
e serviços pelo Governo Federal.

Ambos os regimes, por suas próprias naturezas, 
deveriam ser propostos por meio de projetos de lei de 
iniciativa do Poder Executivo, ainda que sob tramitação 
de urgência, mas não por meio de medida provisória.

Ora, em sua exposição de motivos, o Governo 
Federal justificou a relevância, reconhecendo tratar-se 
da definição de um novo marco legal para o setor de 
defesa nacional e, para explicar a urgência da proposta, 
fundamentou em três premissas: dar “concretude” aos 
enunciados da estratégia nacional de defesa; maior 
proteção do Estado e da sociedade brasileira, em face 
da projeção internacional do Brasil, inclusive no Mer-
cosul; e protecionismo comercial para empresas que 
atuam no setor de defesa nacional.

Ora, estamos aqui diante de uma questão de 
racionalidade. Medidas provisórias não são meios 
próprios para estabelecimento de marcos legais ou 
regulatórios, ou, ao menos, não deveriam ser. Marcos 
legais são aqueles definidores de sistemas jurídicos 
complexos, que regulam questões sociais de grande 
relevância. É precisamente por isso que não se pode 
furtar ao debate parlamentar profundo, inclusive com 
a participação da sociedade organizada.

Lamentavelmente, como a MP está sendo apre-
ciada às vésperas de seu prazo final, não restará tempo 
hábil para tanto. Talvez, por isso mesmo, deveríamos 
reconsiderar sua aprovação.

A defesa nacional merece, sim, nossa atenção, e 
ela é garantidora de nossas instituições sociais, eco-
nômicas e políticas, além de preservadora de nosso 
território. Digo e repito: não somos contrários ao mérito 
dessa medida provisória. Quero aqui, nesta oportuni-
dade, cumprimentar o Senador Collor de Mello, Rela-
tor da matéria, que tem sido incansável na defesa dos 
interesses nacionais. Mas criticamos, como há muito 
vimos fazendo, a forma como certas matérias são im-
postas ao Legislativo, sem debate, e com pressa.

Apenas a título de destaque, não se está discutin-
do a que custo se pretende conceder essas benesses 
tributárias do regime especial proposto pela medida pro-
visória. Quem irá pagar essa conta? A proposta concede 
suspensão de exigências de contribuições para o PIS e 
o Cofins, tributos federais, mas também trata de suspen-
são do IPI, ou seja, mais uma vez, o Governo Federal 
interfere nas finanças públicas dos Municípios brasileiros.

Enfim, Sr. Presidente, por tais razões, por não con-
cordar com a postura do Governo Federal em insistir no 
encaminhamento de medidas provisórias sem o atendi-

mento dos pressupostos constitucionais de relevância 
e urgência é que votaremos pela sua inadmissibilidade.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço. 
(Pausa.)

Não está presente.
Sem haver mais oradores, encerro a discussão, 

e vamos começar a votação.
Há, sobre a mesa, um requerimento de desta-

que para votação em separado das Emendas nºs 10 
e 15, de autoria do Senador Alvaro Dias e do Senador 
Aécio Neves.

São os seguintes os requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 83, DE 2012

Nos termos do art. 312, inciso II do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro Destaque para a 
votação em separado da emenda n° 10, de autoria do 
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, oferecida à 
Medida Provisória n° 544/2011.

Justificação

Segundo o PLV, toda empresa jurídica será creden-
ciada pelo Ministério da Defesa mediante o atendimento 
cumulativo de algumas condições estabelecidas no texto.

Ou seja, ficará a cargo do governo decidir qual 
empresa se enquadrará nos critérios estabelecidos. 
Poderiam haver, inclusive, mudanças nos critérios a 
fim de beneficiar essa ou aquela empresa, de acordo 
com interesses específicos.

A fim de eliminar essa subjetividade na definição 
dos critérios é que apresentamos destaque para a 
emenda n° 10, de autoria do deputado, Antonio Car-
los Mendes Thame, que propõe a inclusão de novos 
critérios para credenciamento de empresas somente 
mediante lei.

A definição de novos critérios para que uma nova 
empresa seja enquadrada nesse sistema privilegiado 
deve passar pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacio-
nal não pode ser alijado da definição desses critérios.

Sala das Sessões, 29 de fevereiro de 2012. – 
Senador Alvaro Dias.

REQUERIMENTO Nº 84, DE 2012

Requeiro, nos termos do inciso II do art. 312, do 
Regimento Interno do Senado Federal, destaque para 
votação em separado da Emenda 15 à MPV nº 544, 
de 2011 que obteve parecer contrário pelo Relator da 
Câmara dos Deputados. – Senador Aécio Neves

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB – 
AP) – Vou submeter ao Plenário os dois requerimentos.
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Os Senadores e Senadoras que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado, contra o Senador...
Vamos conferir aqui... dos Partidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 

Presidente, é votação simbólica de Lideranças?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Senador Renan. (Pausa.)
Rejeitado.
Em votação o requerimento do art. 9º, de autoria 

do Senador Aécio Neves.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitados os requerimentos, passamos à vota-

ção do projeto de lei de conversão, que tem preferên-
cia regimental. 

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

A matéria vai à sanção presidencial.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 2, DE 2012

(Proveniente da Medida Provisória n° 544, de 2011)

Estabelece normas especiais para as 
compras, as contratações e o desenvolvi-
mento de produtos e de sistemas de defesa; 
dispõe sobre regras de incentivo à área estra-
tégica de defesa; altera a Lei n° 12.249, de 11 
de junho de 2010; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° Esta Lei estabelece normas especiais para 
as compras, as contratações e o desenvolvimento de 
produtos e de sistemas de defesa e dispõe sobre re-
gras de incentivo à área estratégica de defesa.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime es-
pecial de compras, de contratações de produtos, de 
sistemas de defesa, e de desenvolvimento de produtos 
e de sistemas de defesa, além dos órgãos da adminis-
tração direta, os fundos especiais, as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas e privadas, 
as sociedades de economia mista, os órgãos e as en-
tidades públicas fabricantes de produtos de defesa e 
demais entidades controladas, direta ou indiretamen-

te, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, são considerados:
I – Produto de Defesa – PRODE – todo bem, 

serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, 
munições, meios de transporte e de comunicações, 
fardamentos e materiais de uso individual e coletivo 
utilizados nas atividades finalísticas de defesa, com 
exceção daqueles de uso administrativo;

II – Produto Estratégico de Defesa – PED – todo 
Prode que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade 
de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de inte-
resse estratégico para a defesa nacional, tais como:

a) recursos bélicos navais, terrestres e aeroes-
paciais;

b) serviços técnicos especializados na área de 
projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e 
tecnológico;

c) equipamentos e serviços técnicos especiali-
zados para as áreas de informação e de inteligência;

III – Sistema de Defesa – SD – conjunto inter-
-relacionado ou interativo de Prode que atenda a uma 
finalidade específica;

IV – Empresa Estratégica de Defesa – EED – 
toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da 
Defesa mediante o atendimento cumulativo das se-
guintes condições:

a) ter como finalidade, em seu objeto social, a 
realização ou condução de atividades de pesquisa, 
projeto, desenvolvimento, industrialização, prestação 
dos serviços referidos no art. 10, produção, reparo, 
conservação, revisão, conversão, modernização ou 
manutenção de PED no País, incluídas a venda e a 
revenda somente quando integradas às atividades in-
dustriais supracitadas;

b) ter no País a sede, a sua administração e o 
estabelecimento industrial, equiparado a industrial ou 
prestador de serviço;

c) dispor, no País, de comprovado conhecimento 
científico ou tecnológico próprio ou complementado 
por acordos de parceria com Instituição Científica e 
Tecnológica para realização de atividades conjuntas 
de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimen-
to de tecnologia, produto ou processo, relacionado à 
atividade desenvolvida, observado o disposto no inci-
so X do caput;

d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos 
atos de seu controlador direto ou indireto, que o con-
junto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou 
acionistas estrangeiros não possam exercer em cada 
assembléia geral número de votos superior a 2/3 (dois 
terços) do total de votos que puderem ser exercidos 
pelos acionistas brasileiros presentes; e
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e) assegurar a continuidade produtiva no País;
V – Inovação – introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo de Prode;
VI – Desenvolvimento – concepção ou projeto de 

novo Prode ou seu aperfeiçoamento, incluindo, quando 
for o caso, produção de protótipo ou lote piloto;

VII – Compensação – toda e qualquer prática acor-
dada entre as partes, como condição para a compra ou 
contratação de bens, serviços ou tecnologia, com a inten-
ção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial 
ou comercial, conforme definido pelo Ministério da Defesa;

VIII – Acordo de Compensação – instrumento 
legal que formaliza o compromisso e as obrigações 
do fornecedor para compensar as compras ou con-
tratações realizadas;

IX – Plano de Compensação – documento que 
regula a especificidade de cada compromisso e permite 
controlar o andamento de sua execução;

X – Instituição Científica e Tecnológica – ICT – 
órgão ou entidade da administração pública definida 
nos termos do inciso V do caput do art. 2° da Lei n° 
10.973, de 2 de dezembro de 2004;

XI – Sócios ou Acionistas Brasileiros:
a) pessoas naturais brasileiras, natas ou natura-

lizadas, residentes no Brasil ou no exterior;
b) pessoas jurídicas de direito privado organiza-

das em conformidade com a lei brasileira que tenham 
no País a sede e a administração, que não tenham 
estrangeiros como acionista controlador nem como 
sociedade controladora e sejam controladas, direta 
ou indiretamente, por uma ou mais pessoas naturais 
de que trata a alínea a; e

c) os fundos ou clubes de investimentos, organiza-
dos em conformidade com a lei brasileira, com sede e 
administração no País e cujos administradores ou con-
dôminos, detentores da maioria de suas quotas, sejam 
pessoas que atendam ao disposto nas alíneas a o b;

XII – Sócios ou Acionistas Estrangeiros – as 
pessoas, naturais ou jurídicas, os fundos ou clubes de 
investimento e quaisquer outras entidades não com-
preendidas no inciso XI do caput.

Parágrafo único. As EED serão submetidas à 
avaliação das condições previstas no inciso IV do ca-
put na forma disciplinada pelo Ministério da Defesa.

CAPÍTULO II
Das Compras, das Contratações 

e do Desenvolvimento de Produtos 
e de Sistemas de Defesa

Art. 3° As compras e contratações de Prode ou 
SD, e do seu desenvolvimento, observarão o disposto 
nesta Lei.

§ 1° O poder público poderá realizar procedi-
mento licitatório:

I – destinado exclusivamente à participação de 
EED quando envolver fornecimento ou desenvolvi-
mento de PED;

II – destinado exclusivamente à compra ou à
contratação de Prode ou SD produzido ou desenvol-
vido no País ou que utilize insumos nacionais ou com 
inovação desenvolvida no País, e, caso o SD envolva 
PED, aplica-se o disposto no inciso I deste parágrafo; e

III – que assegure à empresa nacional produtora 
de Prode ou à ICT, no percentual e nos termos fixa-
dos no edital e no contrato, a transferência do conhe-
cimento tecnológico empregado ou a participação na 
cadeia produtiva.

2° Os editais e contratos referentes a PED ou a
SD conterão cláusulas relativas:

I – à continuidade produtiva;
II – à transferência de direitos de propriedade 

intelectual ou industrial; e
III – aos poderes reservados à administração 

pública federal para dispor sobre:
a) a criação ou alteração de PED que envolva 

ou não o País; e
b) a capacitação de terceiros em tecnologia para 

PED.
§ 3° Os critérios de seleção das propostas pode-

rão abranger a avaliação das condições de financia-
mento oferecidas pelos licitantes.

§ 4° Poderá ser admitida a participação de em-
presas em consórcio, inclusive sob a forma de socie-
dade de propósito específico, desde que formalizada 
a sua constituição antes da celebração do contrato, 
observadas as seguintes normas:

I – quando houver fornecimento ou desenvol-
vimento de PED, a liderança do consórcio caberá à 
empresa credenciada pelo Ministério da Defesa como 
EED; e

II – se a participação do consórcio se der sob 
a forma de sociedade de propósito específico, a for-
malização de constituição deverá ocorrer antes da 
celebração do contrato, e seus acionistas serão as 
empresas consorciadas com participação idêntica à 
que detiverem no consórcio.

§ 5° O edital e o contrato poderão determinar a 
segregação de área reservada para pesquisa, proje-
to, desenvolvimento, produção ou industrialização de 
Prode ou SD.

6° O edital e o contrato poderão determinar 
percentual mínimo de agregação de conteúdo nacional.

Art. 4° Os editais e contratos que envolvam im-
portação de Prode ou SD disporão de regras definidas 
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pelo Ministério da Defesa quanto a acordos de com-
pensação tecnológica, industrial e comercial.

§ 1° Constará dos editais de que trata o caput 
deste artigo a exigência de apresentação de Plano de 
Compensação que explicite o objeto da compensação, 
o cronograma e o detalha-mento da possível inovação.

§ 2° Na impossibilidade comprovada de atendi-
mento ao disposto no caput deste artigo e caracterizada 
a urgência ou relevância da operação, a importação 
poderá ser realizada, independentemente de compen-
sação, a critério do Ministério da Defesa.

§ 3° Na hipótese do § 2°, o Ministério da Defesa 
poderá exigir que a importação de PED seja feita com 
envolvimento de EED capacitada a realizar ou conduzir, 
em território nacional, no mínimo, uma das atividades 
previstas na alínea a do inciso IV do caput do art. 2°.

Art. 5° As contratações de Prode ou SD, e do seu 
desenvolvimento, poderão ser realizadas sob a forma 
de concessão administrativa a que se refere a Lei n° 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, observado, quan-
do couber, o regime jurídico aplicável aos casos que 
possam comprometer a segurança nacional.

§ 1° O edital definirá, entre outros critérios, aque-
les relativos ao valor estimado do contrato, ao período 
de prestação de serviço e ao objeto.

§ 2° O edital e o contrato de concessão adminis-
trativa disciplinarão a possibilidade e os requisitos para 
a realização de subcontratações pela concessionária.

§ 3° Caso as contratações previstas no caput 
envolvam fornecimento ou desenvolvimento de PED, 
mesmo que sob a responsabilidade dos concessio-
nários, suas aquisições obedecerão aos critérios e 
normas definidos por esta Lei.

CAPÍTULO III
Do Incentivo à Área Estratégica de Defesa

Art. 6° As EED terão acesso a regimes especiais 
tributários e financiamentos para programas, projetos e 
ações relativos, respectivamente, aos bens e serviços 
de defesa nacional de que trata o inciso I do caput do 
art. 8° e a PED, nos termos da lei.

Art. 7° Fica instituído o Regime Especial Tributá-
rio para a Indústria de Defesa – RETID, nos termos e 
condições estabelecidos neste Capítulo.

Art. 8° São beneficiárias do Retid:
I – a EED que produza ou desenvolva bens de 

defesa nacional definidos em ato do Poder Executivo 
ou preste os serviços referidos no art. 10 empregados 
na manutenção, conservação, modernização, reparo, 
revisão, conversão e industrialização dos referidos bens;

II – a pessoa jurídica que produza ou desenvolva 
partes, peças, ferramentais, componentes, equipamen-
tos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas 

a serem empregados na produção ou desenvolvimento 
dos bens referidos no inciso I do caput; e

III – a pessoa jurídica que preste os serviços refe-
ridos no art. 10 a serem empregados como insuflas na 
produção ou desenvolvimento dos bens referidos nos 
incisos I e II do caput.

§ 1° No caso dos incisos II e III do caput, so-
mente poderá ser habilitada ao Retid a pessoa jurídi-
ca preponderantemente fornecedora para as pessoas 
jurídicas referidas no inciso I do caput.

§ 2° Considera-se pessoa jurídica preponderante-
mente fornecedora, de que trata o § 1°, aquela que te-
nha pelo menos 70% (setenta por cento) da sua receita 
total de venda de bens e serviços, no ano-calendário 
imediatamente anterior ao da habilitação, decorrentes 
do somatório das vendas:

I – para as pessoas jurídicas referidas no inciso 
I do caput;

II – para as pessoas jurídicas fabricantes de bens 
de defesa nacional definidos no ato do Poder Executivo 
de que trata o inciso I do caput;

III – de exportação; e
IV – para o Ministério da Defesa e suas entida-

des vinculadas.
§ 3° Para os fins do § 2°, excluem-se do cálculo 

da receita o valor dos impostos e as contribuições in-
cidentes sobre a venda.

§ 4° A pessoa jurídica em início de atividade ou 
que não se enquadre como preponderantemente for-
necedora, nos termos do § 2°, poderá habilitar-se ao 
Retid, desde que assuma compromisso de atingir o 
percentual mínimo referido no § 2° até o término do 
ano-calendário seguinte ao da habilitação.

§ 5° Condiciona-se a fruição dos benefícios do 
Retid ao atendimento cumulativo dos seguintes requi-
sitos pela pessoa jurídica:

I – credenciamento por órgão competente do 
Ministério da Defesa;

II – prévia habilitação na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; e

III – regularidade fiscal em relação aos impostos 
e contribuições administradas pela Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil.

§ 6° As pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata 
a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso II 
do caput do art. 8° da Lei n° 10.637, de 30 de dezem-
bro de 2002, e o inciso II do caput do art. 10 da Lei 
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, não podem 
habilitar-se ao Retid.
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§ 7° O Poder Executivo disciplinará em regula-
mento o Retid.

Art. 9º No caso de venda no mercado interno ou 
de importação dos bens de que trata o art. 8°, ficam 
suspensos:

I – a exigência da Contribuição para o Programa 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS in-
cidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, 
quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica 
beneficiária do Retid;

II – a exigência da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação, quando a impor-
tação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do 
Retid;

III – o Imposto sobre Produtos Industrializados – 
IPI incidente na saída do estabelecimento industrial ou 
equiparado, quando a aquisição no mercado interno 
for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa 
jurídica beneficiária do Retid;

IV – o IPI incidente na importação, quando efetu-
ada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica 
beneficiária do Retid.

§ 1º Deverá constar nas notas fiscais relativas:
I – às vendas de que trata o inciso I do caput a

expressão “Venda efetuada com suspensão da exigi-
bilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Co-
fins”, com a especificação do dispositivo legal corres-
pondente; e

II – às saídas de que trata o inciso III do caput a 
expressão “Saída com suspensão do IPI”, com a espe-
cificação do dispositivo legal correspondente, vedado 
o registro do imposto nas referidas notas.

§ 2º As suspensões de que trata este artigo con-
vertem-se em alíquota O (zero):

I – após o emprego ou utilização dos bens adqui-
ridos ou importados no âmbito do Retid, ou dos bens 
que resultaram de sua industrialização, na manutenção, 
conservação, modernização, reparo, revisão, conversão, 
industrialização de bens de defesa nacional definidos 
no ato do Poder Executivo de que trata o inciso I do 
caput do art. 8º, quando destinados à venda à União,
para uso privativo das Forças Armadas, exceto para 
uso pessoal e administrativo, ou os definidos em ato 
do Poder Executivo como de interesse estratégico para 
a Defesa Nacional; ou

II – após exportação dos bens com tributação sus-
pensa ou dos que resultaram de sua industrialização.

§ 3º A pessoa jurídica que não utilizar o bem na 
forma prevista no 2º, ou não tiver atendido às condi-
ções de que trata o § 4º do art. 8º ao término do ano-
-calendário subsequente ao da concessão da habi-

litação ao Retid, fica obrigada a recolher os tributos 
não pagos em decorrência da suspensão de que trata 
este artigo, acrescidos de juros e multa, de mora ou 
de ofício, na forma da lei, contados a partir da data da 
aquisição ou do registro da Declaração de Importação 
– DI, na condição:

I – de contribuinte, em relação à Contribuição para 
o PIS/Pasep-Importação, à Cofins-Importação, ao IPI 
incidente no desembaraço aduaneiro de importação; e

II – de responsável, em relação à Contribuição 
para o PIS/Pasep, à Cofins e ao IPI.

§ 4º Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao 
importador a pessoa jurídica adquirente de bens estran-
geiros, no caso de importação realizada por sua conta 
e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Art. 10. No caso de venda ou importação de servi-
ços de tecnologia industrial básica, projetos, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência 
técnica e transferência de tecnologia, destinados a em-
presas beneficiárias do Retid, fica suspensa a exigência:

I – da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
incidentes sobre a receita de prestação de serviços efe-
tuada por pessoa jurídica estabelecida no País, quando 
prestados para pessoa jurídica beneficiária do Retid; e

II – da Contribuição para o PIS/Pasep-Importa-
ção e da Cofins-Importação incidentes sobre serviços, 
quando importados diretamente por pessoa jurídica 
beneficiária do Retid.

§ 1º As suspensões de que trata este artigo con-
vertem-se em alíquota O (zero) após o emprego ou 
utilização dos serviços nas destinações a que se re-
ferem os incisos I a III do caput do art. 8º.

§ 2º A pessoa jurídica que não empregar ou utili-
zar os serviços na forma prevista no § 1º, ou não tiver 
atendido às condições de que trata o § 4º do art. 8º ao 
término do ano-calendário subsequente ao da conces-
são da habilitação ao Retid, fica obrigada a recolher os 
tributos não pagos em decorrência da suspensão de 
que trata o caput, acrescidos de juros e multa, de mora 
ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data:

I – do pagamento, do crédito, da entrega, do 
emprego ou da remessa de valores, na condição de 
contribuinte, em relação à Contribuição para o PIS/
Pasep-Importação e para a Cofins-Importação; e

II – da aquisição, na condição de responsável, em 
relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins.

§ 3° O disposto no inciso I do caput aplica-se também 
à hipótese da receita de aluguel de máquinas, apare-
lhos, instrumentos e equipamentos, quando contratados 
por pessoas jurídicas habilitadas ao Retid.

§ 4° A fruição do benefício de que trata este artigo de-
pende da comprovação da efetiva prestação do serviço 
nas destinações a que se refere o art. 8°.
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Art. 11. Os benefícios de que tratam os arts. 9° e 10 
poderão ser usufruídos em até 5 (cinco) anos contados 
da data de publicação desta Lei, nas aquisições e im-
portações realizadas após a habilitação das pessoas 
jurídicas beneficiadas pelo Retid.

Art. 12. As operações de exportação de Frade re-
alizadas pelas EED poderão receber a cobertura de garantia 
do Seguro de Crédito à Exportação, por intermédio do 
Fundo de Garantia à Exportação – FGE, a que se refere a 
Lei n° 9.818, de 23 de agosto de 1999, compreendidas as 
garantias prestadas pela União em operações de seguro 
de crédito interno para a produção de PED.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 13. O disposto nesta Lei não exclui o controle e 
as restrições à importação, à exportação, à fabricação, 
à comercialização e à utilização de produtos controlados.

Art. 14. As compras e contratações a que se refere 
esta Lei observarão as diretrizes de política externa e os 
compromissos internacionais ratificados pelo Brasil na área 
de defesa, em especial os referentes às salvaguardas.

Art. 15. A Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, será 
aplicada de forma subsidiária aos procedimentos licitatórios 
e aos contratos regidos por esta Lei.

Art. 16. O Capítulo V da Lei n° 12.249, de 11 de ju-
nho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“CAPÍTULO V
Do Regime Especial para a Indústria Aeroespacial 

Brasileira – RETAERO”(NR)

“Art. 29. Fica instituído o Regime Especial para 
a Indústria Aeroespacial Brasileira – RETAERO, 
nos termos desta Lei.”(NR)

“Art. 30. ................................................
I – a pessoa jurídica que produza partes, 

peças, ferramentais, componentes, equipamen-
tos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-
-primas, ou preste serviços referidos no art. 32, 
a serem empregados na manutenção, conserva-
ção, modernização, reparo, revisão, conversão e 
industrialização dos produtos classificados na 
posição 88.02 da Nomenclatura Comum do Mer-
cosul – NCM;

..............................................................
§ 2° .......................................................
II – a pessoas jurídicas fabricantes de 

produtos classificados na posição 88.02 da NCM; e
..............................................................
§ 8° Excetua-se do disposto no § 7° a re-

ceita bruta decorrente da venda, no mercado inter-
no, dos produtos classificados na posição 88.02 

da NCM, que continua sujeita a alíquotas O (zero) 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

.................................................... ” (NR)

“Art. 31. ................................................
§ 2° .......................................................
I – após o emprego ou utilização dos bens 

adquiridos ou importados no âmbito do Retaero, ou 
dos bens que resultaram de sua industrialização, na 
manutenção, conservação, modernização, reparo, 
revisão, conversão e industrialização dos produtos 
classificados na posição 88.02 da NCM;

.................................................... ” (NR)

“Art. 32. ................................................
§ 3° A fruição do benefício de que trata 

este artigo depende da comprovação da efetiva 
prestação do serviço para produção, reparo e 
manutenção de produtos classificados na posição 
88.02 da NCM.” (NR)

Art. 17. O Poder Executivo regulamentará o dispos-
to nesta Lei.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor:
I – a partir de 1° de janeiro de 2013, em relação ao 

art. 16;
II – na data de sua publicação, em relação aos demais 

dispositivos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 

– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência, 
quero aqui manifestar um voto de pesar que, tenho 
certeza, V. Exª, assim como o Senador Capiberibe, 
vão se associar a mim.

É um voto de pesar, nos termos do art. 318 do 
Regimento Interno do Senado Federal, pelo falecimento, 
esta semana, do Dr. Amilcar da Silva Pereira, segundo 
governador do então Território Federal do Amapá, aos 
93 anos. S. Exª se despede desta vida no decorrer des-
ta semana, e, pela importância que teve S. Exª o Dr. 
Amilcar da Silva Pereira para a história do Amapá, nos 
anos 50 e nos anos 60, tendo sido inclusive o segundo 
governador do então território federal no período en-
tre 1956 e 1958 e pelos serviços prestados ao Amapá 
naquele período, ele merece do povo amapaense e de 
todas as autoridades todas as homenagens. 

Então, solicito, Excelência, nos termos do art. 
318 do Regimento Interno da Casa, que conste da 
Ata desta sessão o voto de pesar pela passagem do 
Dr. Amilcar Pereira.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª será atendido.
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Quero associar-me às manifestações de pesar de 
V. Exª, em nome de todos nós do Estado do Amapá, 
pelo falecimento do ex-Governador Amilcar Pereira, 
que realmente prestou excelentes e grandes serviços 
ao Estado, principalmente naquele tempo de sua es-
truturação.

A pauta continua trancada porque há uma tercei-
ra medida provisória. Mas podemos votar os decretos 
legislativos e requerimentos.

Consulto as Lideranças se estão de acordo. (Pau-
sa.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Item 3:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 241, DE 2011

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 241, de 2011 (nº 
60/2011, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Tratado de Extradição entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo do Estado de Israel, celebrado em 
Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parecer favorável, sob nº 29, de 2012, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Luiz Henrique.

Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão. 
Em votação. (Pausa.)
Sem manifestação contrária do Plenário, consi-

dero aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2011

(Nº 60/2011, Na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Tratado de Extra-
dição entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e o Governo do Estado 
de Israel, celebrado em Brasília, em 11 de 
novembro de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Ex-

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Estado de Israel, celebrado em 
Brasília, em 11 de novembro de 2009.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possa resultar 
em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I 

do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto do tratado encontra-se publicado no DSF, de 
4-10-2011. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Dois requerimentos no mesmo sentido, no 
sentido de constituir uma comissão externa do Sena-
do Federal composta por 12 Senadores destinada a 
representar o Senado no âmbito das Nações Unidas 
sobre desenvolvimento sustentável da Rio+20.

Os Requerimentos nºs 40, Item 5 da pauta, e 
39, também na mesma direção. Um é da Comissão 
de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e outro 
requerimento, da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, com o mesmo objetivo. 

São os seguintes os itens:

Item 4:

REQUERIMENTO Nº 39, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 39, de 2012, da Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, solicitando a criação de Comissão 
Externa do Senado Federal, composta por doze 
Senadores, destinada a representar o Senado 
Federal no âmbito das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.

Item 5:

REQUERIMENTO Nº 40, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 40, de 2012, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando a cria-
ção de Comissão Externa do Senado Federal, 
composta por doze Senadores titulares e igual 
número de suplentes, destinada a representar 
o Senado Federal no âmbito da Conferência 
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio+20.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Para encaminhar a votação, Senador Arman-
do Rollemberg. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Perdão. 
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar, ini-
cialmente, que essa proposição é do Senador Fernando 
Collor, Presidente da Comissão de Relações Exteriores, 
e que foi encampada conjuntamente pela Comissão de 
Meio Ambiente. E ela se dá em função da importância 
desse evento, certamente o evento internacional mais 
importante que vai acontecer este ano, na cidade do 
Rio de Janeiro, e que tem como objetivo discutir no-
vos paradigmas para o desenvolvimento mundial, com 
o tema Economia Verde no Contexto do Desenvolvi-
mento Sustentável e na Erradicação da Pobreza, que 
pretende discutir como organizar a economia diante de 
novos pressupostos na relação com o meio ambiente 
e, ao mesmo tempo, construir uma nova governança 
mundial, que crie condições para isso.

Ainda hoje, tivemos a presença, na Comissão de 
Meio Ambiente, da Ministra Izabella Teixeira. Ela falou 
sobre esse tema, que está envolvendo todo o Gover-
no brasileiro. Daí a importância dessa comissão para 
representar o Senado Federal no âmbito da Rio+20. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Votação, em globo, dos dois requerimentos. 
As Senadoras e Senadores que os aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.

É a seguinte a matéria não apreciada e 
transferida para a próxima sessão deliberati-
va ordinária:

2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 

Nº 3, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 

das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social # COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei-
ros, primeiro orador inscrito, como Líder.

Antes, porém, com sua licença, Senador, esta-
mos tendo problema com o nosso painel eletrônico, 
que há alguns dias vem apresentando algum defei-
to – estamos providenciando que seja restaurado, de 
forma a que possa funcionar normalmente, embora a 
sua tecnologia já esteja superada e necessitemos de 
uma mudança mais profunda. Então, pediria a todos 
os Senadores e Senadoras que amanhã assinassem 
o livro de presença, que ficará aqui na mesa, de modo 
que pudéssemos computar o seu comparecimento a 
esta Casa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO Nº 85, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 40 § 1º, inciso I do 
Regimento Interno, a necessária autorização para 
desempenhar missão no exterior, por indicação, a ne-
cessária autorização para desempenhar missão no ex-
terior, por indicação desta Presidência para participar, 
como representante do Senado Federal, na feira “ITB 
BERLIN 2012”, que terá lugar em Berlin, Alemanha.

Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência 
em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I do 
Regimento Interno, que me ausentarei do País no pe-
ríodo de 5 a 11 de março do corrente ano, para o de-
sempenho desta missão. – Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO Nº 86, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que sejam deter-

minados providências quanto à republicação do dis-
curso que pronunciei da tribuna do Senado Federal 
na sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2012, em razão 
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de revisão procedida no texto por este gabinete após 
a publicação da correspondente Sessão do Senado 
Federal. – Senador Pedro Simon

TEXTO DO DISCURSO PRONUNCIADO 
PELO SENADOR PEDRO SIMON NA SESSÃO 

DO SENADO FEDERAL 
DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012

(Para republicação)

Senhor Presidente
Senhoras Senadoras
Senhores Senadores,
Quero tratar aqui da visita da Presidente da Re-

pública a Caxias do Sul no dia de ontem, quando foi 
realizada mais uma Festa da Uva, uma festa das mais 
tradicionais da história do Brasil. Sou caxiense, nasci 
em Caxias, uma terra de colonização italiana.

O Rio Grande do Sul era fronteira com o Uruguai 
e a Argentina, planícies. Toda a história do Rio Grande 
do Sul – Vargas, Oswaldo Aranha, Borges de Medeiros, 
Julio de Castilhos, Pinheiro Machado – aconteceu na 
região da fronteira, rica, próspera, desenvolvida. Foi 
da fronteira que vieram os grandes líderes que se im-
puseram ao Rio Grande e ao Brasil.

A zona da montanha, da colônia, da minha ter-
ra, Caxias do Sul, a duas horas de Porto Alegre, era 
uma zona abandonada. Havia monos e mais morros; 
não tinha nenhum destino. Então, D. Pedro II fez uma 
autêntica reforma agrária: a Alemanha e a Itália viviam 
uma época de praticamente miséria; italianos e alemães 
estavam passando fome, autenticamente, naquela re-
gião no século XIX e foi-lhes feita a proposta de virem 
para o Brasil e receberam uma porção de terra, com 
sacos de sementes, uma pá, um enxada e alguma coi-
sa a mais. E a eles foi entregue o mono, árvores, sem 
uma estrada, sem um bico de luz, sem absolutamente 
nada, e aí se operou o chamado milagre da montanha.

Hoje, a nossa zona sul e a nossa fronteira vivem 
um regime muito duro de dificuldade, e essa região de 
colonização alemã e de colonização italiana é uma das 
regiões mais prósperas de todo o Brasil.

A Festa da Uva é a festa tradicional, que, na Eu-
ropa, sempre existiu; é a festa da colheita. Depois da 
luta, do trabalho, do plantio, na hora em que se co-
meça a colher, dá-se graças a Deus pelo êxito, pela 
prosperidade. A Festa da Uva foi isso. Começou pe-
quena, singela, em meados de 1930, e foi crescendo, 
foi crescendo. Hoje é Festa da Uva, é Festa do Vinho, 
é uma festa de um dos maiores polos metais mecâ-
nicos do Brasil, que é Caxias do Sul. É uma grande 
festa, e tradicionalmente os Presidentes da República 
lá estão na inauguração.

Eu agradeço à Presidente Dilma por lá ter esta-
do, ela que inicia, hoje, um período de descanso justo. 
Ela o interrompeu e, ao invés de começar ontem o seu 
descanso, foi a Caxias, inaugurou a festa e só hoje vai 
iniciar o seu descanso.

Muito obrigado, Dona Dilma.
Eu gostaria de estar lá, mas eu achei que deve-

ria ficar em Brasília, porque ontem era o dia em que 
o Supremo definiria a ficha limpa, como definiu, numa 
votação, mais do que se imaginava.

Ontem, foi decidido. Ontem foi um grande dia. 
Ontem foi um dia que marcou o início de uma nova 
realidade.

A Presidente Dilma poderá, a partir de hoje, mar-
car um novo Brasil.

Nos meus 82 anos, desde criança, aprendi no 
colégio e, desde estudante, aprendi com o meu líder, 
Senador Alberto Pasqualini, que nada é pior para o 
mundo, para uma sociedade organizada, do que as 
leis não serem cumpridas, valerem para uns e não 
valerem para outros. É a impunidade. Ontem, em tese, 
ela terminou.

Não há uma diferença do Brasil para a Europa com 
relação a essa legislação: Mas tudo pode mudar se a 
Presidente Dilma seguir a proposta que será levada ao 
seu gabinete pelo seu Ministro chefe da Controlado-
ria Geral da União, Jorge Hage, e assinar um decreto 
que estabelece a obrigatoriedade da ficha limpa nos 
cargos que forem designados pelo Poder Executivo. 
O cidadão, para ser nomeado, tem que mostrar a sua 
ficha, a sua biografia – ficha limpa e competência para 
o cargo que for exercitar. O Supremo Tribunal Fede-
ral teve coragem, já decidiu que o Conselho Superior 
da Magistratura tem autonomia. A Corregedora Geral 
pode iniciar o processo sem depender do corregedor 
regional, porque como diz o ex-Presidente do Supre-
mo, até as pedras sabem que ninguém faz fiscalização 
contra seus pares.

Poucos imaginariam que o projeto de iniciativa 
popular Ficha Limpa passaria por imensa maioria na 
Câmara e por unanimidade no Senado. Mas, acabou 
passando também no Supremo Tribunal Federal e com 
o voto sensacional da ilustre ministra Rosa Weber, do 
Rio Grande do Sul, quando diz: “O povo está dizendo 
aos três Poderes: Basta!”. E o seu voto foi nesse sentido.

O julgamento da Lei da Ficha Limpa estava em-
pate, na sessão do STF e quando se designou que a 
ilustre ministra daria o seu voto de desempate, houve 
uma interrogação. Muita gente achou que ela deveria 
pedir vistas do processo, afinal ela recém tinha in-
gressado na Corte. Todos os outros ministros tinham 
meses, anos, discutindo, debatendo a matéria e ela re-
cém tinha entrado. Se pedisse vista, o assunto morria 
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para esta eleição. Não pediu. E o argumento dela foi 
de que o assunto era por demais conhecido e ela se 
julgava em condições de votar, e votou. E votou como 
a gente esperava.

A lei passou no Supremo e a bola está com a 
Presidente.

Saiu nos jornais que a Presidente da República 
vai trocar membros da Comissão de Ética Pública por 
causa de uma decisão de investigar a vida de não sei 
quem. Mas duvido que a Presidente vá fazer uma coi-
sa dessas. Não sei de onde que tiraram isso. Aliás, até 
agora, não vi e nem ouvi nada que venha de sua boca. 
Apenas dizem isso. Não vi e duvido. Ela não vai tirar.

Agora, o que ela pode fazer é chamar o ministro 
Hage, da CGU, que está com o estudo pronto, que só 
não levou à Presidenta porque a matéria estava sen-
do julgada no Supremo e pareceria uma intervenção 
da Presidenta no Supremo – o que foi absolutamente 
correto.

Agora, não. Agora, a Presidente pode fazer, pode 
assinar o decreto e dizer: no meu Governo, para no-
mear, eu quero a biografia, eu quero primeiro a ficha 
limpa do indicado e, segundo, a competência para 
exercitar o cargo.

Olha, eu peço: Presidente Dilma, faça isso, faça 
logo. V. Exa estará dando um passo definitivo, porque 
aí serão três a zero: Legislativo, Judiciário e Executivo 
decidindo por um novo Brasil. A lei passou no Congres-
so, o Supremo julgou e aprovou, e agora o decreto 
que V. Exa poderá assinar. Alguns partidos têm feito 
indicações e a Presidenta tem dito: não serve, porque 
a ficha não é limpa. Ela já está fazendo isso. Mas bota 
no papel! Bota no papel!

Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Pedro Simon, o senhor, há pouco, disse que, 
para véspera de Carnaval, eu estava sério demais. En-
tão, eu vou, talvez, assustá-lo ainda mais. Eu creio que, 
agora que a lei foi aprovada – e eu sempre estive ao 
seu lado nessa luta –, não era hora de levantar qual-
quer preocupação com ela antes de ela ser totalmente 
aprovada. Vale a pena alertar para alguns problemas 
que poderemos ter adiante. A minha preocupação, 
Senador Aloysio, é no sentido de quem vai dar ficha 
limpa, quem decide quem é ficha suja. Nós corremos o 
risco de ocorrer algumas injustiças no cenário político 
brasileiro. Por mais respeito que eu tenha – e tenho – à 
Justiça brasileira, a gente sabe, pela história recente, 
que há momentos em que há influências políticas nas 
decisões e nas condenações. Em alguns momentos, 
poderá ser possível – e acredito que será muito raro 
– que, em alguns casos de julgamento de alguma ma-
neira sem muita firmeza, terminem eliminando, da vida 

pública, diversas pessoas. Ontem, eu estava lendo um 
jornal em que falava que o Senador Roberto Requião 
foi condenado por causa do uso da televisão. Se hou-
ver uma intenção deliberada de alguns juízes – não 
é tão fácil, é verdade –, pode ser que isso elimine ele 
e outros na justiça. Quem passou por cargos execu-
tivos dificilmente escapa de ter alguns processos por 
erros, erros cometidos. Mas, no fim, no fim, erro ou 
crime chama-se improbidade. E é a mesma palavra 
para dizer um erro administrativo ou um crime de rou-
bo, de apropriação de dinheiro. E creio que os dois 
casos implicam em ficha suja. Mesmo assim, quero 
dizer que, mesmo que aconteçam injustiças, a gente 
precisava dessa lei; mesmo que algumas pessoas, que 
não deveriam sair. Aliás, lembro aqui: não há pessoa, 
a meu ver, sinceramente, que eu ponha mais no topo 
da honestidade do que Luiza Erundina. A Luiza Erun-
dina foi condenada não só em segunda instância. Ela 
foi condenada em todas as instâncias necessárias e 
teve que pagar uma indenização. Não vejo como con-
siderar Luiza Erundina uma ficha suja, mas pela lega-
lidade talvez sim. Então, tenho a impressão de que a 
gente precisa aperfeiçoá-la, agora que ela está apro-
vada, agora que está em vigor, felizmente; agora que 
a gente sabe que, mesmo com pequenas injustiças, 
podemos contar com um instrumento de moralização. 
Isso foi unia grande conquista. O senhor não diminui 
nada, quando diz que foi uma das maiores coisas que 
a história brasileira já fez. Eu diria que, como foi para 
as finanças a responsabilidade fiscal, para a política 
é a ficha suja. Mas a gente precisa tomar alguns cui-
dados, com base nesta pergunta: quem dá ficha limpa 
para quem, quem decide quem é ficha suja?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Senador Cristovam, V. Exa sabe, e vou recordar mais 
uma vez: não foi fácil aprovar o projeto.

Não é fácil aprovar matéria que nos atinge nesta 
Casa. Eu estou aqui já vai fazer 32 anos. Um dos pri-
meiros projetos que apresentei dizia respeito a uma 
situação injusta que me machucava. Na época, o Se-
nador ou o Deputado podia matar, roubar, fazer o que 
quisesse e tinha imunidade total – podia matar aqui, 
no próprio plenário. O Procurador pedia ao Supremo 
para processar, o Supremo mandava o pedido para o 
Senado, no caso de um Senador, ou para a Câmara, 
no caso de um Deputado, e o pedido ficava na gave-
ta do Presidente, anos a fio na gaveta do Presidente. 
Assassino, ladrão, vigarista: na gaveta do Presidente.

Apresentei o primeiro projeto eliminando esse 
privilégio, apresentei o segundo, apresentei o tercei-
ro. Foram vinte anos de luta. Vinte anos! Até que ele 
foi aprovado. Hoje, nós podemos dizer de boca cheia: 
nós já cassamos Deputado e Senador. Se o resto não 
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foi feito, se não foi punido como devia ser punido, foi 
porque o Supremo não quis; porque processados eles 
foram, licença do Congresso não precisa. Desculpem-
-me, mas, primeiro, durante oito anos, ficou na gaveta 
do Procurador-Geral, Dr. Brindeiro, que era chamado 
de “engavetadorgeral”; e, depois, ficou na gaveta do 
Supremo. Os Procuradores, os últimos três, denuncia-
ram, mas ficava na gaveta do Supremo.

O projeto Ficha Limpa foi mais ou menos por aí. 
Vários Senadores, entre os quais me incluo, apresenta-
ram projetos iguais ou melhores até do que esse. Não 
houve jeito de tramitar. Quando veio esse; de iniciati-
va popular, ele conseguiu crescer, crescer, crescer. A 
Câmara votou. Mas vamos nós três (Nota: havia três 
senadores presentes à sessão, Simon, Aloysio Nu-
nes, do PSDB/SP e Cristovam) – e, modéstia à parte, 
embora 78 ausentes, nós temos competência, auto-
ridade e responsabilidade para falar com seriedade 
dessa matéria. A Câmara votou, para vir ao Senado 
na certeza de que, quando voltasse para a Câmara, 
ela fria engavetar. Ela ia engavetar. E voltou cheia de 
equívocos, e veio para esta Casa.

Todos nós, inclusive eu, apresentamos uma série 
de emendas. V. Exª se lembra. Aí veio o dia da votação. 
Eu fui um dos muitos que veio à tribuna e disse: reti-
ro as minhas emendas. Retiro as minhas emendas e 
peço aos companheiros que retirem as suas emendas, 
porque a Câmara está preparada para receber o nos-
so projeto e engavetar. Vamos votar. Está com erro. V. 
Exa tem razão, tem equívoco, tem que ser modificado, 
mas é a maneira de aprovar. Aprovamos, vai para o 
Supremo, e nós temos compromisso. Agora é sentar à 
mesa, discutir e ver essas questões que V. Exas estão 
levantando. Eu concordo.

E, agora, nós temos tranquilidade para fazer isso, 
porque a lei já existe, já está em vigor. Agora, é sane-
ar as coisas que estão equivocadas. Concordo com V. 
Exa Mas V. Exa concorda comigo de que era a única 
maneira que tínhamos. Era isso ou nada. Era isso ou 
nada. Ninguém acreditou. Aprovamos por unanimida-
de, unanimidade do Senado. Todo mundo retirou as 
emendas, reconhecendo: é agora ou nunca. Acho que 
foi uma das páginas mais bonitas da história deste 
Senado. Se tivesse voltado para a Câmara, ficava na 
Câmara o resto da vida.

Agora, tem razão o Senador Cristovam: a lei tem 
equívoco. Mas, agora, vamos acenar com tranquilida-
de, vamos conversar com serenidade, vamos falar até 
com membros do Supremo Tribunal. E, aí, com abso-
luta tranquilidade, vamos fazer com que os equívocos 
sejam sanados, porque a lei já está em vigor. O princí-
pio já está absolutamente adotado. Essa é a questão.

V. Exa tem razão, mas volto a lhe dizer que existe 
o compromisso de sanear essas coisas que V. Exa está 
suscitando com absoluta tranquilidade.

Repito: eu vejo com muita simpatia essas atitudes 
da Presidente Dama. Houve um momento em que nós 
aqui criamos um grupo, porque, quando a Presidente 
Dilma começou a tomar posições, houve uma reação 
no Congresso, no sentido de dar a resposta e rejei-
tar os projetos do Executivo, dar o troco. Foi aí que a 
gente fez uma movimentação, inclusive na Bancada 
do PMDB: “Presidenta, a senhora pode fazer, que nós 
vamos dar cobertura. Não queremos nada, apenas que 
V. Exª continue nesse caminho de seriedade”. Mas é 
difícil o trabalho dela.

Olha, eu fui Ministro do Governo Sarney — in-
dicado por Tancredo, vamos esclarecer. Eu fui Líder 
do Governo de Itamar. Eu comecei o Governo como 
Líder do Governo Fernando Henrique, era para conti-
nuar. Aliás, nós, o Governo Itamar, é que formamos a 
candidatura do Fernando Henrique e ganhamos. E eu 
continuei na Liderança. Não acertei o estilo de Governo 
de Fernando Henrique, e saí. O meu Vice-Líder, um 
belo companheiro, assumiu a Liderança.

Eu acompanhei o Governo Lula. Cá entre nós, há 
uma palavra bonita na política mundial, que é símbolo 
de política com pê maiúsculo, que se chama governabi-
lidade. Principalmente, em governos parlamentaristas, 
isso é necessário, entendimento e diálogo. Mas as pá-
ginas mais interessantes da história dos últimos tempos 
são as do parlamentarismo na Itália, onde o Partido 
Comunista tinha maioria; tinha maioria para governar e 
não aceitou ir para o poder. Eu era Deputado Estadual 
e estive lá debatendo. Participei de uma reunião deles. 
Eu não entendia. O argumento era esse — havia o Muro 
de Berlim, o mundo estava dividido entre o lado de lá 
e o lado de cá: se eles fossem para o Governo, o que 
eles poderiam fazer? Do lado da Rússia, a Itália não 
receberia nada, não receberia coisa nenhuma. E com 
eles, na oposição, seria fácil o papel deles, combater, 
brigar: os Estados Unidos estão fazendo isso, estão 
sendo injustos, etc. e tal. Mas, no governo, o que eles 
iriam fazer? Romper com o americano, romper com a 
OTAN, romper com a Europa Ocidental e se aproximar 
da Rússia, não recebendo coisa nenhuma? E a Rússia 
estava tratando duramente suas unidades satélite, que 
terminaram inclusive implodindo com a União Soviética.

Então, é uma coisa interessante. O comunismo, 
com maioria, com condições de governar, e não foi 
para o governo.

Governabilidade é um termo bonito. Mas, no, Bra-
sil ficou um termo desmoralizado. A governabilidade 
no Brasil é pegar cargo aqui, trocar por emenda, não 
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sei mais o quê, não sei mais o quê; caso a caso, para 
ser aprovado.

Veja V. Exª, nós terminamos de ler uma medida 
provisória. Essa medida provisória, o normal do Presi-
dente do Senado seria devolver. Devolve. É um mun-
do dentro de uma medida provisória, é um mundo de 
coisas que estão ali dentro de uma medida provisória. 
Mandava devolver. Então, essa é a governabilidade.

Um exemplo é o fato do Ministro da Agricultura 
indicar um nome de primeira qualidade para um dos 
órgãos mais delicados do Ministério da Agricultura, um 
dos mais delicados. E a Presidente não pode indicar, 
porque o PTB exige o cargo. Meu Deus do céu, essa 
governabilidade não pode continuar assim!

Por isso, a Presidente deve aceitar a proposta 
do seu Ministro da CGU e estabelecer Ficha Limpa 
no seu Governo como obrigatoriedade, porque aí nin-
guém pode cobrar dela. É algo que existe e que está 
sendo feito.

Matéria de hoje, na imprensa mundial: “Acusa-
do de corrupção, presidente da Alemanha renuncia. 
Christian Wulff é acusado de favorecimento político; 
presidente nega.” Então, o Presidente nega, mas re-
nuncia. Feita a denúncia e recém aberta uma comissão 
para fazer a investigação, ele sentiu que deixava mal a 
Primeira-Ministra e renunciou. Isso é governabilidade.

Isso é governabilidade. Isso é um país onde exis-
te a punição e onde Presidente da República vai para 
a cadeia; como o Primeiro-Ministro do Japão vai para 
a cadeia, ou como o Presidente da Fiat, da maior em-
presa da Itália, foi para a cadeia. Isso é um exemplo. 
Presidente da República! Abriu inquérito e renunciou, 
não esperou nem apurar.

Esse é o caminho que temos que trilhar. Esse é 
o caminho que nós temos que caminhar: a Presidente 
governar com os responsáveis, com os mais dignos.

Eu agradeço à Presidência a visita à minha cida-
de. Peço desculpa aos meus irmãos de Caxias, mas 
eles sabem que, normalmente, eu não vou à abertura. 
Prefiro ir ao desfile, mais tranquilo, quando só tem o 
povo, mais ninguém, e o assisto em meio à festivida-
de. Mas levo ao grande Prefeito de Caxias, José Ivo 
Sartori, meu abraço, meu carinho e meu afeto. E en-
vio ao Ministro da Agricultura; Mendes Ribeiro, que lá 
esteve, o meu carinho.

Como caxiense, muito obrigado, Presidente, pela 
sua presença. – Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência defere a solicitação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.
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ANEXO
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Re-
gimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO Nº 89, DE 2012

Nos termos da alínea “e”, do inciso II do art. 218 do 
Regimento Interno do Senado Federal (RISF), requeiro 
que seja oficiado voto de pesar pelo falecimento, aos 
85 anos, do advogado João de Borba, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de Santa Catarina, ocorrido na manhã do 
dia 20 de fevereiro do corrente ano, em Blumenau, no 
Estado de Santa Catarina.

Justificação

Nascido em Blumenau, no Estado de Santa Ca-
tarina, em 22 de julho de 1926, filho de João Manuel 
de Borba e de Elisabeth de Borba, João de Borba gra-
duou-se em Direito pela Universidade de Santa Catari-
na, dando início a uma carreira promissora e vitoriosa.

Borba foi presidente do TER/SC de 1976 a 1978 
e do Tribunal de Justiça TJ/SC de 1978 a 1980, des-
tacando-se como um magistrado sereno, estudioso e 
dedicado.

Além de presidente desses Tribunais, João de 
Borba foi professor da Universidade de Santa Catari-
na (UFSC) e da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB).

O advogado deixa esposa, quatro filhos, nove ne-
tos e um bisneto. Dois de seus filhos estão engajados 
no meio jurídico, seguindo os passos do pai na advo-
cacia. Paulo Roberto de Borba atualmente é Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina 
(OAB/SC) e Jorge Luís de Borba é presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado de Santa Catarina(TJ/SC).

João de Borba deixa legado ao mundo da magis-
tratura que orgulha a todo o povo catarinense.

Sala das Sessões, de 2012. – Senador Paulo 
Bauer.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO Nº 90, DE 2012

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, 
a retirada em definitivo do Projeto de Lei do Senado nº 

298, de 2008, que “Acrescenta inciso XVIII ao art. 20 da 
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para disciplinar a 
liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), para os casais que necessitem tratamento por 
problemas de infertilidade, e dá outras providências”, 
de minha autoria. – Senador Marcelo Crivella.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – A Presidência defere a solicitação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte.

REQUERIMENTO Nº 91, DE 2012

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 255, II, c, 12, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2011, seja 
ouvida a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle (CMA), além das 
comissões constantes do despacho inicial de distri-
buição, por regular, entre seus dispositivos, assuntos 
atinentes ao interesse da defesa do consumidor. – Se-
nador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será 
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem. Antes de o 
Senador Renan falar...

Sr. Presidente, então, não vai haver mais votação 
nominal hoje? Votação das autoridades? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Hoje está encerrada a Ordem do Dia.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Está encerrada a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – É.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) –Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Vamos ver se amanhã já teremos o nosso pai-
nel recuperado. Se não tivermos, havendo necessidade 
de votação nominal, faremos pelo método antigo das 
nossas cabines secretas.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Muito obrigado.

O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no dia de ontem o 
Presidente do Senado, Senador José Sarney, o Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marcos 
Maia, e os líderes partidários tivemos uma produtiva 
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reunião com os governadores, que nos trouxeram pon-
derações defensáveis para resgatar a capacidade de 
investimento dos Estados brasileiros.

As apreensões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
incluem a votação dos royalties, da partilha dos royal-
ties – já aprovada no Senado Federal e aguardando a 
Câmara dos Deputados –,o aperfeiçoamento do piso 
salarial dos professores e uma atenção maior quanto 
às discussões das questões federativas.

Outro ponto igualmente relevante para os Estados 
foi levantado hoje pela Bancada do PMDB no Senado. 
Durante o encontro dos Senadores do PMDB com a 
Presidenta Dilma – e nunca é demais lembrar isso –, 
o Partido, por unanimidade, defendeu a necessidade 
de renegociar novos parâmetros para as dívidas dos 
Estados com a União. O atual indexador da dívida, 
IGP-DI, Índice Geral de Preços, é desproporcional e 
incompatível com a atual realidade do Brasil e com a 
capacidade de pagamento dos Estados.

O PMDB subscreveu o projeto de lei de iniciati-
va do Senador Eduardo Braga mudando, substituindo 
o indexador. O projeto do PMDB propõe exatamente 
substituir o indexador das dívidas.

Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que essa 
proposta, para a qual pedimos hoje, mais uma vez, ao 
Senador Delcídio Amaral a designação do relator, pode 
e vai decisivamente colaborar para resgatar a capacida-
de de investimento dos Estados, encontrando-se outro 
indexador que não asfixie as Unidades da Federação.

Quero também aproveitar a oportunidade para 
comunicar à Casa que, ainda hoje, na reunião da 
Bancada do PMDB, além dessa decisão prioritária de 
encampar, como bandeira política da bancada, levar 
adiante e fazer mobilização em torno disso, a substitui-
ção do indexador das dívidas, o PMDB decidiu também 
começar a discussão do Projeto de Resolução nº 72.

Hoje mesmo, já que os líderes decidiram na reu-
nião da semana que passou com o Presidente José 
Sarney uma tramitação conjunta pelo menos em três 
Comissões, o Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça, Senador Eunício Oliveira, decidiu a realização, 
nos dias 20 e 22, de audiências públicas fundamentais 
para que possamos ter esse calendário.

Há um compromisso com o Brasil. Não podemos 
permitir a continuidade da desindustrialização. O Brasil 
não pode, nesse momento de crise econômica mundial, 
continuar incentivando a importação. Precisamos ter 
como alternativa a decisão urgente, urgentíssima de 
um calendário, que precisamos, a partir dessas audi-
ências públicas, aprovar.

A Bancada do PMDB, hoje reunida – e essas são 
as comunicações que eu gostaria de fazer à Casa –, 
decidiu, em primeiro lugar, dar prioridade à tramitação 

da proposta legislativa que propõe a substituição do 
indexador da dívida dos Estados. Os governadores 
estão apavorados com o aumento da perda de capa-
cidade de investimento dos Estados brasileiros, que 
administram uma dívida de acordo com um modelo 
absurdo: quanto mais se paga mais continua a dever.

E pedir, Sr. Presidente, o calendário para que 
tenhamos a decisão com relação ao dia da votação 
do Projeto de Resolução nº 72, que também vai re-
solver, definitivamente, essa coisa de continuarmos 
incentivando as importações num momento em que 
precisamos proteger a indústria nacional e o emprego 
do povo brasileiro.

Eram essas as comunicações que eu gostaria 
de fazer à Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Com a palavra o Senador Wellington Dias.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

Enquanto o Senador Wellington Dias se desloca, 
eu gostaria de pedir que V. Exª me inscrevesse pela 
Liderança do Governo, para fazer uma breve comuni-
cação, assim que for possível.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – V. Exª está inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 
– AP) – Pela ordem, Senador.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
orador já está na tribuna. Eu pedi a V. Exª para ler um 
pequeno requerimento, mas, em respeito ao orador 
que está na tribuna, vou esperar que S. Exª fale. Logo 
após, V. Exª, se possível, conceda-me uns segundinhos 
só para ler este requerimento.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB 

– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu querido Sena-
dor Renan Calheiros, quero dizer aqui que a decisão 
do PMDB, creio que ela tem sustentação, permita-me 
dizer isto aqui, na ampla maioria dos parlamentares 
com que dialogamos no dia a dia, nesta Casa.

Além da Comissão de Constituição e Justiça, 
discute o pacto federativo a Comissão de Desenvol-
vimento Regional, a Comissão de Assuntos Econô-
micos. Isso é da pauta do Fórum dos Governadores 
do País, de todos os partidos que estiveram inclusive 
aqui esta semana, da pauta dos Municípios do Brasil. 
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E, sem nenhuma dúvida, ouvimos aqui, ontem, na fala 
do Senador Armando Monteiro, também da pauta do 
setor empresarial e – estive presente também – da 
classe trabalhadora.

Quero dizer, com essas palavras, que acho que 
há um sentimento no Brasil, pelo menos nos mais am-
plos setores, de que o Brasil precisa realmente tomar 
um conjunto de medidas mais profundas para o mo-
mento que vivemos no Planeta, para esse momento 
no Planeta.

O Presidente José Sarney, alguns dias atrás... 
Aliás, é bom dizer, quando votamos aqui a proposta do 
pré-sal, no ano passado, já foi dito ali a necessidade de 
termos uma pauta que levasse em conta – chamamos 
de pacto federativo – mas que levasse em conta não 
apenas a condição da viabilidade dos Estados e dos 
Municípios, como também de fazer a economia crescer. 

Por essa razão, acredito, tivemos, ano passado, 
um momento que considero importantíssimo, entre tan-
tos aqui no Parlamento, quando traçamos as condições 
de discutir o Código Florestal, um tema complexo para 
a Câmara e o Senado, e tratando aqui no Senado de 
forma célere e com amplo debate em três comissões 
permanentes, com grupos de trabalho em três comis-
sões permanentes: na Comissão de Meio Ambiente, 
na Comissão de Constituição e Justiça e na Comis-
são de Agricultura, com três relatores conduzindo de 
forma conjunta. O Senador Eduardo Braga participou 
decisivamente desse trabalho.

Quero aqui dizer que essa sistemática, na minha 
visão, é um modelo perfeito para tratar de um tema de 
abrangência como esse do pacto federativo. 

Senão, vejamos aqui. A posição do PMDB é tam-
bém a do meu partido: é impossível o Brasil não olhar 
para a forma como tratamos da taxação dos encargos 
da dívida. Aliás, eu posso dizer isso aqui, conversava 
muito com o Presidente Lula, lembrando quantas ve-
zes a gente não criticou, tinha até a bandeira do PT 
“Fora FMI”, com vários outros movimentos sociais, e 
uma das coisas que defendíamos, até que tivemos re-
almente o FMI fora do Brasil, permitindo a autonomia 
do Brasil – fico muito triste em ver a Grécia, por exem-
plo, vivendo esse drama agora – era a forma como se 
tratava a dívida, em que o Fundo Monetário que dizia 
qual seria a taxa que o Brasil pagava.

Então, vejam, não pode o Tesouro Nacional, o 
Ministério da Fazenda tratar os Estados com taxas 
de 18%, 20%; mesmo com todo juro alto que temos 
hoje; ou seja, a Selic, para dar um exemplo, é metade 
daquilo que o Brasil cobra de Estados e Municípios. 
Então, é inaceitável. Não há nada que justifique isso. 
Não acredito que o Governo brasileiro queira entender 
que mudar uma regra como essa vai resultar qualquer 

efeito colateral no conceito da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Não acredito. Sinceramente, não acredito. E foi 
o argumento sustentado até agora.

E isso significa – ouvimos aqui quem participou 
do Fórum dos Governadores – que Estados estão pa-
gando 10%, 12%, 15%, da sua receita corrente líquida 
de juro anual. O meu Estado está agora tendo de tomar 
um empréstimo do Banco Mundial para poder pagar 
o Governo brasileiro e poder ter uma taxa decente. 
Como é que a gente pode negociar uma taxa com o 
Banco Mundial e não podemos discutir com o BNDES, 
com o Tesouro, com aquilo que é da Nação brasileira? 

Acredito, meu querido Eduardo Braga, que tam-
bém foi governador, que essa é uma pauta do Brasil, 
porque não estamos tirando dos Estados, como ser 
abstrato; nós estamos tirando, meu querido Benedi-
to de Lira, de dinheiro de gente que, lá em Alagoas, 
precisa. Certamente, o Governador Teotônio Vilela e o 
Governador Wilson Martins, do meu Estado, enfim, os 
governadores dos Estados brasileiros e o do próprio 
Distrito Federal, com a redução de uma taxa, cobran-
do algo lógico, algo que tenha pelo menos alguma 
coisa de racional, vai significar maior capacidade de 
investimento do Poder Público. E essa capacidade de 
investimento é essencial no momento em que vivemos, 
para poder alavancar o próprio setor privado. Acredito 
que é uma pauta do Brasil.

A outra colocada aqui é o Projeto de Resolução 
nº 72. Não tem como, a gente não dá conta de dar so-
lução para Santa Catarina, para o Espírito Santo. Ou 
seja, qualquer que seja o valor que se tenha de tra-
balhar de compensação para esses dois Estados, ou 
mais algum outro que venha a ter prejuízo, que justifi-
que não implantar uma pauta que permita as condições 
de termos o crescimento do Brasil. Não podemos, meu 
querido líder do Governo, ter o Brasil na contramão.

Nesse caso, quero dar um testemunho. O Ministro 
da Fazenda quer essa pauta; o Governo da Presidente 
Dilma quer o Congresso, compreende que a aprovação 
do Projeto de Resolução nº 72 é uma pauta necessária 
para o crescimento econômico.

Então, vejam, há esses dois itens, mas até quero 
adiantar outros aqui. Este ano, até por imposição do 
Supremo Tribunal Federal, temos de discutir Fundo de 
Participação, um tema também complexo. Na pauta 
dos governadores, mais uma vez, comércio eletrônico.

Como é que o Brasil vai ficar, como uma área 
tão importante, que ganha uma força econômica tão 
grande a cada ano... Não sei mais quantos bilhões se 
movimentam em 2011. Não tenho dados, mas, já em 
2009, era de US$9 bilhões o movimento nesta área 
relacionada ao comércio eletrônico, meu querido Be-
nedito de Lira.
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Um Estado como o de Alagoas, com economia 
semelhante à do Piauí, deve consumir, entre R$12 e 
R$15 bilhões de produtos de outros Estados. Esses 
produtos que entram hoje em Alagoas têm bitributa-
ção, enfim, tudo o que se possa imaginar por conta da 
regra atual, mas, mais do que isso, Alagoas é quem 
mais perde. 

O povo de Alagoas paga mais, e o Estado fica 
sem o principal dessa receita. O que é que se deseja? 
É que se tenha um parâmetro que possa permitir ao 
consumidor comprar mais barato, às empresas voltarem 
a ter competitividade, evitar que importados venham a 
consumir empregos e empresas do nosso País. Como 
é que a gente não aprova um projeto como este?

Então, quero aqui dizer que comércio eletrônico, 
Fundo de Participação, dívidas, encargos da dívida... 
Além disso, hoje mesmo, discutimos com o Ministro 
Aloizio Mercadante a respeito do Fundeb. Não tem 
cabimento uma regra que não considere, na hora da 
distribuição, a proporção de alunos na rede pública e 
proporção de alunos na rede privada.

No Amazonas, na maior parte dos Municípios, a 
única alternativa para estudar é na rede pública. Ou 
seja, os Estados que têm a população mais neces-
sitada, normalmente, são obrigados a trabalhar com 
90% na rede pública; no máximo, 10% na rede priva-
da. Quanto mais baixa a renda, maior a proporção de 
alunos na rede pública. 

Portanto, é diferente de outro Estado que, por-
que a população teve uma renda mais ampliada, tem 
ali uma proporção de alunos na rede pública menor. 
Há Estados brasileiros em que apenas metade dos 
alunos está na rede pública, a outra metade está na 
rede privada. 

Então, vejam, hoje os Estados de mais dificulda-
des de receitas são os que mais transferem proporcio-
nalmente recursos via Fundeb para os seus Municípios.

Há uma ideia, no Brasil, Senador Armando, de 
que o Fundeb é um fundo federal. O Fundeb é um fun-
do estadual onde aproximadamente 60% a 65% são 
dos Estados, mais ou menos 30% são dos Municípios 
e 10% são da União.

De R$104 bilhões este ano, são R$10 bilhões da 
União, e o restante, aproximadamente R$60 bilhões a 
R$70 bilhões, são dos Estados.

O meu Estado, por exemplo, colocou no Fundeb 
R$800 milhões o ano passado, e recebe de volta R$400 
milhões, a outra metade é transferida.

Você tem ideia do que faz falta, num Estado como 
o Piauí, R$400 milhões? Isso é mais do que a capa-
cidade atual de pagamento. A mesma coisa no Acre, 
a mesma coisa no Espírito Santo, a mesma coisa nos 
Estados que têm uma base, repito, populacional.

Porque quando foi feito o Fundef, lá atrás, ele 
levava em conta a realidade dos Estados mais de-
senvolvidos.

Querem ver outra situação? O per capita/SUS. 
O valor repassado pelo SUS por habitante. Pasmem: 
quanto mais desenvolvido é o Estado, maior é o per
capita/SUS. Por quê? Porque a lógica é da resolutivi-
dade, e não do per capita como deveria ser.

Querem ver mais uma? Salário-educação.
Aliás, do per capita/SUS, vou dar um exemplo. 

Enquanto no meu Estado 95% da população precisa 
do Sistema Único de Saúde, não têm alternativa, outro 
Estado – não vou citar o nome, é um Estado hipoté-
tico, que é verdadeiro, só para não dar o nome, para 
não causar problema – um outro Estado em que 40% 
da população tem plano de saúde, tem alternativa de 
pagar o setor privado na hora que precisa da saúde, 
exceto em casos esporádicos, esse Estado recebe 
R$180 ou R$170 de per capita/SUS. O nosso recebe 
R$120 ou R$130. O que mais precisa de recurso é 
que recebe menos.

Então, o sistema, além de vários problemas, tem 
também esse.

Nós temos de debater.
Querem ver mais um problema ainda? Na área 

do salário-educação.
O salário-educação é descontado na folha de pa-

gamento. Para não falar dos outros, vou falar da minha 
empresa: sou da Caixa Econômica Federal.

Na folha de pagamento da Caixa Econômica Fe-
deral, que é uma empresa, mas de qualquer empresa 
pública ou privada, no Brasil, é descontado pela folha 
de pagamento... Nas agências da Caixa lá de Alagoas, 
para dar a V. Exª um exemplo, é descontado na folha 
de pagamento um valor relativo ao salário-educação.

As agências da Caixa lá de Alagoas, para dar a V. 
Exª um exemplo, é descontado na folha de pagamento 
um valor relativo ao salário-educação.

Pois bem, pela regra atual, esse dinheiro é re-
passado para onde está a matriz da empresa. Como a 
maior parte das empresas do Brasil têm em três, qua-
tro, cinco Estados as suas matrizes, um Estado – eu 
vou ter de dizer – como São Paulo fica com 60% de 
todo salário-educação do Brasil, embora tenha apenas 
16% dos alunos.

Ou seja, o salário-educação que, pela intenção 
do legislador, é para ter um repasse proporcional ao 
número de alunos, como a regra tem essa vertente de 
ter um bolo vinculado à matriz, e não à receita nacio-
nal, ela dá uma distorção como essa. 

Posso colocar ainda sobre a Lei Kandir. Os Esta-
dos brasileiros confiaram na Lei Kandir, abrindo mão 
de tributos para facilitar a exportação. Ficou de ter uma 
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compensação. Não é feita, convenhamos. Todo ano têm 
de andar de pires na mão. Nesse caso, o meu Estado 
não é nem tanto prejudicado. Temos baixa exportação, 
mas Estados exportadores são prejudicados.

Então, eu quero dizer aqui, com essas palavras 
e exemplos, Senador Monteiro, que essa é a pauta 
do Brasil, não é a pauta apenas de tributos. É preciso 
ter regras incentivadoras do empreendedorismo, da 
indústria, do comércio da geração de renda. E não 
podemos fugir dessa pauta.

Qual foi a idéia de que tratei hoje aqui com Lí-
deres de alguns Partidos? Marcamos, inclusive, para 
amanhã dialogarmos com o Presidente José Sarney. 
O Presidente Sarney tinha uma idéia, que S. Exª apre-
sentou, de criar uma comissão de notáveis.

Eu quero aqui dizer que podemos ter um formato 
em que essas três comissões que já estão trabalhando: 
Comissão do Desenvolvimento Regional – isso é tratar 
de desenvolvimento regional; Comissão de Assuntos 
Econômicos, porque tem tudo a ver com a economia 
do nosso País; e a Comissão de Constituição e Justiça, 
que vai tratar da legalidade desses temas.

Essas três comissões podem estar atuando de 
forma conjunta, assegurando um debate sobre as 
propostas que estão tramitando nas duas Casas. Nós 
podemos, inclusive, tratar das sugestões que temos 
nas duas Casas, dos projetos em tramitação. Quais 
são as propostas para fundo de participação? Qual é 
a que vamos pegar como eixo?

Nessa hora, o que eu compreendo, Senador 
Eduardo Braga, é que podemos, Senadora Ana Rita, 
saber: o Espírito Santo tem impacto, por exemplo, no 
pré-sal? Qual é o impacto? Tem impacto em relação ao 
Projeto de Resolução nº 72? Qual é o impacto? Tem 
impacto na área da tributação de importação? Na Lei 
Kandir? no Fundeb? E faz-se um mais e menos a par-
tir de uma proposta-eixo para cada item. Vamos verifi-
car que Estados que vão perder, por um lado... Cito o 
exemplo aqui do pré-sal Rio de Janeiro, que na expec-
tativa, pelo projeto que aprovamos aqui, tem redução. 
Na área do Projeto de Resolução nº 72, tem ganho; é 
o Estado que mais ganha; ganha cerca de cinco, seis 
bilhões de reais por ano. Então, na hora em que fizer-
mos o mais e menos, vamos verificar que o saldo de 
quem tem perda não é tão grande; não é tão grande 
em relação à importância desses temas para o Brasil.

E aí, qual é a sugestão que tenho sustentado? 
O Brasil, até para proteger empresas internas, tem se 
valido do IOF e de alguns outros tributos, taxando a 
importação de alguns produtos, com o cuidado, sem-
pre, disso não causar problemas à população. Mas 
com esse olhar... Veículos, para dar o exemplo, a área 
têxtil, agora, e várias outras áreas. Pois bem. O que eu 

penso é que essa receita nova pode, perfeitamente, 
ser um fundo de equalização.

Participei, como Governador, dos debates em que 
o atual Secretário do Tesouro, Arno Augustin, apresen-
tava um pacote nessa área, que chamamos de reforma 
fiscal, para que pudéssemos aprovar. E ali, naquele 
instante, o Governo brasileiro tinha essa disposição 
de criar um fundo de equalização. Como não havia 
uma fonte palpável definida, criou-se uma inseguran-
ça por conta das consequências da Lei Kandir. Essa 
insegurança da Lei Kandir... Inclusive, nessas horas, 
cria-se insegurança porque, se não estiver amarrado, 
exatamente, qual é o fundo... Pode até esse fundo so-
brar – sobrar dinheiro –, mas não pode faltar, porque 
senão desequilibra esse ou aquele Estado.

Então, quero dizer que o Senado Federal é a 
Casa para puxar esse debate. Nós somos parte, pelo 
voto do povo brasileiro majoritário dos nossos Estados, 
para representar a Federação. Aqui o Estado mais po-
puloso tem três; aqui o Estado menos populoso tem 
três Senadores e Senadoras; aqui, independente do 
tamanho do PIB, os Estados têm o mesmo número de 
votos. Então, esta é a Casa para tratarmos desse tema. 

Quero, com o maior prazer, ouvir o Senador Ar-
mando Monteiro.

O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) – 
Meu caro Senador Wellington quero me congratular 
com o seu pronunciamento e todos que vêm acom-
panhando o debate nesta Casa sabe que V. Exª tem 
se destacado no trato dessa ampla agenda que hoje 
afeta o pacto federativo do Brasil. Há tensões na fede-
ração brasileira decorrente de uma série de problemas 
que se acumularam ao longo do tempo, e V. Exª tem 
tratado destas questões de forma muito equilibrada 
nesta Casa e aporta a discussão de tudo isso, o seu 
conhecimento, o conhecimento que V. Exª acumulou 
ao longo da sua trajetória inclusive como Governador 
do seu Estado. Conhece V. Exª bem essa situação. 
Quero tratar hoje não mais da Resolução nº 72 que 
afeta de forma direta o interesse do setor produtivo 
nacional que vive um momento delicado como V. Exª 
sabe, especialmente, a indústria de transformação. 
Mas eu queria falar – e essa minha modéstia contri-
buição – sobre a questão da renegociação da dívida 
dos Estados, que V. Exª tratou muito bem e de forma 
muito oportuna. Eu terei a responsabilidade – e esse 
tema é muito caro ao Presidente da sessão, o eminente 
Senador Eduardo Braga – de relatar essa matéria na 
Comissão de Assuntos Econômicos e tenho certeza 
que nós vamos, com função da vontade desta Casa 
construir um novo marco nesta questão. Não é pos-
sível imaginar que os Estados brasileiros possam ser 
financiados nas condições atuais. Isso é inaceitável! O 
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Brasil mudou, o mundo mudou nesse tempo, as condi-
ções macroeconômicas são diferentes. Portanto, não 
tem sentido penalizar os Estados com esse problema 
dos indexadores. Veja V. Exª que o IGPDI, quando nós 
confrontamos com o IPCA, ao longo desses últimos 
anos, há um enorme desequilíbrio, por outro lado, 
as taxas de juros que estão sendo aplicadas nesses 
contratos, fique V. Exª certo de que estaremos nesta 
condição de Relator muito atentos a essa questão e 
espero poder e tenho certeza que contaremos com a 
sua sempre lúcida contribuição. Congratulo mais uma 
vez com o pronunciamento de V. Exª

O SR. WELLLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Eu agradeço a V. Exª, e devo dizer, Senador Armando 
Monteiro, da minha tranquilidade e satisfação, e vou 
mais além, da minha animação em tê-lo como Relator 
desta matéria, porque sei do compromisso de V. Exª 
em buscar alternativa e estaremos juntos. 

Quero finalizar, Sr. Presidente, apenas colocando 
um ponto: há necessidade de termos, paralela a essa 
discussão, uma política de desenvolvimento que per-
mita o desenvolvimento chegar aonde nunca chegou. 
Cito apenas para dizer num período em que o Brasil 
tinha bem menos condição. Nos anos 50, 60, 70, nós 
tínhamos fundos de desenvolvimento, tínhamos as 
nossas superintendências de desenvolvimento regio-
nal, tínhamos os nossos bancos com regras para os 
investimentos.

Quem não se lembra? Um Município de baixa 
renda per capita, esse tem um incentivo fiscal maior, 
tem participação maior na montagem de uma empre-
sa. Na hora da instalação de uma empresa, uma em-
presa que vai ter um investimento de cem milhões, em 
algumas regiões, chegava a 49% a participação públi-
ca para poder viabilizar aquela empresa em regiões 
menos desenvolvidas. A taxa de juros chegava a ser 
negativa quanto mais baixa fosse a renda da região. 
Hoje temos um modelo...

(interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
...praticamente estamos colocando incentivo para re-
giões desenvolvidas, convenhamos aqui. Então, isso 
é inaceitável. Tem que ter uma lógica. Como brasilei-
ro, eu quero o desenvolvimento das regiões do Brasil 
lá na fronteira com a Venezuela, com o Peru, porque 
esta é uma fórmula, inclusive, de a gente proteger a 
Nação brasileira: ter em regiões de baixa renda, em 
regiões de baixo IDH...

Precisamos tratar, junto com esse pacto fede-
rativo, as condições de desenvolvimento das regiões 
não desenvolvidas.

Então, eu quero aqui, com essas palavras, dizer 
que, da minha parte, estou pronto. E o sentimento que 
eu tenho – é isso que eu quero dizer aqui – é que este 
é o melhor momento para fazer isso. Tem o ano de 
eleição? Tem, mas eu acho que a gente pode avançar 
muito ainda este semestre. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Edu-
ardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. PMDB – 
AM) – Com a palavra...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. PMDB – 
AM) – Pela ordem o Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Serei breve, Presi-
dente. Quero apenas fazer a leitura de um requerimento 
que estou encaminhando ao Ministro da Saúde, Ale-
xandre Rocha Santos Padilha:

Confiante da competência e constante vigilância 
desse Ministério, dirijo-me a V. Exª para encarecer-lhe 
as medidas necessárias no sentido de proceder a uma 
investigação geral nos hospitais abaixo relacionados 
no meu querido Estado do Pará.

Em virtude do alto índice de infecção hospitalar 
ali verificado, inclusive com óbitos, conforme denúncias 
que constantemente me são encaminhadas.

São os hospitais: Hospital Frei Daniel Samarate, 
de Salinópolis, Pará; e o Hospital Porto Dias, localizado 
na Grande Belém.

Em dezembro de 2011, oito hospitais da região 
metropolitana de Belém, acatando recomendação do 
Ministério Público Federal do Pará, comprometeram-se 
a criar comissões de controle de infecção hospitalar. 
Dos hospitais notificados, o Hospital Porto Dias sequer 
apresentou resposta ao Ministério Público Federal. Isso 
denota um total descaso com a saúde da população 
paraense, pondo em risco a vida de pacientes e dos 
próprios funcionários das unidades de saúde.

Conto com a sua valiosa e imprescindível aten-
ção, Sr. Ministro, no sentido de determinar uma ampla 
investigação nos referidos estabelecimentos e junto aos 
pacientes atingidos, estabelecendo o quanto possível 
medidas para contenção dos casos de infecção, de 
forma a proporcionar maior tranquilidade para a co-
munidade daqueles Municípios, Belém e Salinópolis.

Com agradecimentos antecipados pelas provi-
dências que virão a ser adotadas, prevaleço-me da 
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ocasião para reafirmar meus protestos de cordial es-
tima e apreço.

Presidente, muito obrigado pela tolerância desses 
minutos. Só informando ao Brasil e ao meu Estado que 
o País perde cem mil brasileiros por ano – esse é o 
número, Presidente, cem mil por ano! – atingidos por 
infecção hospitalar. Esta é uma das causas da minha 
preocupação.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/

PMDB – AM) – A preocupação de V. Exª é também a 
preocupação desta Casa. Portanto, o requerimento de 
V. Exª é absolutamente pertinente.

Com a palavra a Senadora Kátia Abreu, na con-
dição de Líder, para falar por vinte minutos.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO. Como Líder. 
Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, colegas Senadores e Senadoras, 
o Brasil há muito tempo fez uma opção sábia pela de-
mocracia, e os pilares da democracia todos nós co-
nhecemos de cor: a livre iniciativa, o livre mercado, o 
Estado de Direito, o direito à propriedade, as liberdades 
individuais – este é o mais precioso pilar da democra-
cia deste País e de toda parte do mundo.

Mas, Sr. Presidente, todos aplaudem a democra-
cia e os seus pilares. Às vezes, apenas da boca para 
fora. Às vezes, só quando lhes convêm. Às vezes, pra-
ticam o livre mercado e a livre iniciativa com uma mão 
única, de uma via só. Quando é para ser de duas vias, 
esquece a democracia, esquece o livre mercado, o 
Estado de Direito e o direito, inclusive, de propriedade.

Estou falando, Sr. Presidente, de mais uma in-
vestida dos nobres frigoríficos deste País que querem 
agora taxar a exportação de boi em pé. Querem taxar 
a exportação de boi em pé em 30%, e o argumento 
deles chega até ser emocionante.

Esses frigoríficos, representados pela Abiec (As-
sociação Brasileira das Indústrias Exportadoras de 
Carnes), pela Abrafrigo (Associação Brasileira de Fri-
goríficos) e pela Uniec (União Nacional da Indústria e 
Empresas da Carne), uniram-se, meia dúzia de frigorí-
ficos, foram até o Ministro do Desenvolvimento pedindo 
para taxar um rebanho que representa 200 milhões de 
cabeças neste País.

Dos cinco milhões de produtores rurais, Sr. Pre-
sidente, dois milhões e meio são pecuaristas, de todos 
os tamanhos, a grande maioria pequenos pecuaristas 
e médios pecuaristas, que são em torno de 82% des-
ses dois milhões e meio. Eles querem praticar mais 
uma vez a reserva de mercado, Sr. Presidente, com 
um lindo argumento de que vai faltar abastecimento 
no País, e todos já sabem de cor e salteado que, de 
toda a produção de carne do Brasil, o consumo inter-

no é abastecido com 80% de toda carne produzida. 
Apenas 20% da carne no Brasil é exportada. Os bra-
sileiros são nossos preciosos consumidores. E, assim, 
sempre se utilizam dessas ameaças para a sociedade, 
de que comida vai faltar, de que o preço vai subir, se 
os produtos primários forem exportados. Só que eles 
se esquecem, quando fazem a conta dos bois expor-
tados, de dizerem também que, nessas exportações, 
nós estamos exportando boi em pé PO, de qualida-
de, puro de origem, que servem como reprodutores e 
que não estão indo para abate. Muito pelo contrário: 
é o know-how do Brasil, que não é só especialista em 
produção de grãos, mas especialista em tecnologia 
pecuária de altíssimo nível.

Eles são, Sr. Presidente, aqueles defensores da 
agregação de valores. Dizem que o Brasil precisa agre-
gar valores, que o Brasil não pode exportar matéria-
-prima porque isso vai tirar o emprego.

Sr. Presidente, eles querem de verdade é criar 
reserva de mercado, abaixar o preço do boi aqui den-
tro, aumentar os seus lucros, para esconder não só os 
seus ganhos, mas às vezes até a sua incompetência. 

Já estamos cansados de ver frigoríficos por aí 
que quebram de fachada, devem a produtores rurais; 
mas, no dia seguinte começam a comprar boi à vista 
porque perdem o crédito para vender a prazo. Se ele 
quebrou, como é que começa a comprar boi à vista? 
Com que dinheiro, Senador Jayme Campos? De onde 
será que vem esse dinheiro para comprar boi à vis-
ta? Justamente um frigorífico que quebra de fachada, 
como estamos acostumados a ver todos os dias no 
País. Pesam o nosso boi no frigorífico, não aceitam 
pesar o boi na fazenda e ainda não nos dão garantia 
nenhuma de um aval de um banco sequer se vão nos 
pagar depois de 30 dias. E nós ficamos com o boi cin-
co ou seis anos até ele chegar na hora final. Os mais 
tecnológicos às vezes chegam em dois anos e meio, 
três, uma pequena elite deste País, mas o grosso, a 
grande maioria dos pecuaristas deste País ainda não 
tem a grande tecnologia para ser aplicada e, portanto, 
ficam anos até chegar à finalização do seu boi para 
depois vender para um frigorífico e não receber! Lá 
no meu Estado, a gente chama isso, Senador, calote.

Agora, o que acontece? Nos últimos cinco anos, 
tivemos uma queda abrupta nos preços da pecuária, 
os produtores tiveram prejuízos incalculáveis, ficaram 
deprimidos, mataram fêmeas, mataram vacas! Esses 
frigoríficos agora estão tomando o amargo veneno 
que eles próprios colocaram no País, porque, lá atrás, 
quando os preços foram deprimidos, naquele tempo, aí 
sim: “é lei de mercado, é a oferta e a procura”. Nesta 
hora, vale a democracia com o livre mercado, a livre 
iniciativa, o direito de propriedade, quando o preço está 
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baixo! Quando o preço começa a se restabelecer: “não, 
nós precisamos de uma reserva em favor da proteção 
do abastecimento brasileiro”.

Sr. Presidente, é muito cinismo para quem ainda 
se apropria de grande parte do dinheiro subsidiado, 
subvencionado do BNDES, financiando meia dúzia 
de empresas escolhidas a dedo para que possam se 
colocar no País. Quem dera pegar esses milhões e 
milhões, comprar um frigorífico apenas, R$7 bilhões, 
e emprestar para que os pecuaristas mantivessem 
as suas matrizes, para que não as vendessem para 
sustentar o preço, sustentar a sua renda! Mas um dia 
eles disseminam o veneno; outro dia bebem desse 
próprio veneno, porque, lá atrás, quando o preço es-
tava deprimido, excesso de boi na praça, em vez de 
eles cuidarem da cadeia e pagar um pouco mais aos 
produtores rurais, não, pisaram nos produtores, que 
tiveram que matar vacas. O que aconteceu agora? É 
óbvio que o rebanho diminuiu! Agora é a nossa vez, 
agora é a vez de o preço subir! Eles deixaram os pro-
dutores matarem as suas fêmeas porque não quiseram 
pagar o preço justo!

E agora têm a coragem, com o dinheiro do BN-
DES no bolso, dinheiro da população brasileira, de se 
dirigir ao Ministério do Desenvolvimento e pedir que 
taxe o boi em pé, minúsculo mercado, um nicho de 
mercado. Não passa de 400 mil cabeças; nós temos 
200 milhões de cabeças neste País. Isso se escoa, 
praticamente, pelo porto do Pará – Barcarena –, 96% 
de quatrocentas e vinte e poucas mil cabeças por um 
porto só, para a Venezuela. Quase 80% desses bois 
vão para a Venezuela e mais um pouquinho – 18% – 
para o Líbano.

Que risco é esse? São dois países. Um só con-
some 79% e outro, o Líbano, 18% e ficam apenas 3% 
para outros países. 

Sr. Presidente, ali está o Pará, ali está o Tocantins, 
ali está o Maranhão, ali está o Piauí, Estados que ain-
da não têm autorização para exportar para a Europa, 
porque não estão livres da aftosa sem vacinação, com 
vacinação. E é a Europa que paga os preços melhores. 

Quando esses produtores, com toda dificuldade, 
acham um nicho de mercado para acudi-los... Porque 
ainda existe a questão ambiental, que não foi solucio-
nada. O Código Florestal não foi votado. Esses pro-
dutores não têm reserva legal, mas não é porque são 
criminosos, mas porque a reserva legal lá atrás era 
50% e depois passou para 80%. Quando eles, pobres 
mortais, conseguem um nicho de mercado ali na Ve-
nezuela, correndo alto risco de não receber – vocês 
sabem muito bem por quê – os senhores grandes frigo-
ríficos do País querem que taxem em 30% o boi gordo. 
Eles querem o beneplácito do Estado na hora de se 

sustentarem com financiamento público barato, sub-
vencionado pela sociedade, e depois querem esmagar 
uma cadeia de pobres, que não têm renda, e querem 
que o Governo os proteja, colocando 30% de imposto.

Ah, Sr. Presidente, faça-me o favor!
Há horas em que eu fico cansada, sinceramen-

te cansada, de ver tanta hipocrisia e tanta coragem 
desses senhores de irem até o Ministério do Desen-
volvimento e pedirem que seja feita uma reserva de 
mercado para eles.

Portanto, Sr. Presidente, eu encerro dizendo que 
a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos, o México, 
a União Europeia, todos, exportam boi em pé porque 
lá praticam o livre mercado com mão dupla, não é de 
uma mão só não.

Tanto não aceito taxar e não concordo com que 
taxem o boi em pé, como também não concordo que 
taxem a indústria. Temos de ter coerência, Sr. Presiden-
te: nem só para o mar nem só para a terra. Eles estão 
reclamando dos impostos, mas querem que tributem 
o setor primário brasileiro.

Não, Sr. Presidente! Com o meu silêncio, não! 
Tenho certeza absoluta de que o Ministério da 

Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento deste 
País não vão permitir esse retrocesso, porque, se tiver 
que taxar o boi, vai ter que taxar a soja, o algodão, o 
café, o minério, vai ter que taxar tudo. Só boi, não! Eles 
foram escolhidos, os premiados para serem financiados 
pelo BNDES. Agora querem escolher aquela categoria 
ao contrário. Querem fazer uma lista negativa daqueles 
que não podem exportar sem impostos. Ah, faça-me o 
favor! Nós moramos no Brasil e os Senadores da Re-
pública e os Deputados Federais têm responsabilida-
de para com o País, assim como o Governo Federal.

Senador Jayme Campos, do nosso Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Quero 

cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento na tarde de 
hoje, tendo em vista que, lamentavelmente, o que está 
ocorrendo é de deixar perplexo, pois, pelo que estou 
acompanhando, querem taxar agora a exportação de 
boi em pé. Isso é uma vergonha! Entretanto, Senado-
ra Kátia, V. Exª é muito precisa. O que está ocorrendo 
no setor da pecuária, sobretudo em nossa região do 
Brasil, é pernicioso, tendo em vista que nos últimos 
tempos está havendo uma cartelização em relação aos 
frigoríficos. Particularmente em Mato Grosso, para que 
V. Exª e os demais Senadores tenham conhecimento, 
75% de todo o abate, meu caro Presidente, Senador 
Eduardo Braga, está concentrado nas mãos de apenas 
um grupo da indústria frigorífica. Ora, para se ter uma 
noção, minha cara Senadora Kátia, em Mato Grosso 
houve uma queda nos preços da carne, ou seja, a ar-
roba do boi despencou algo em torno de R$9,00 ou 

767ANAIS DO SENADO FEDERALFEVEREIRO 2012



Março de 2012 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 1 04355

R$10,00, sobretudo sujeitando as escalas. Hoje, estão 
tendo a primazia de dizer: “Olha, eu posso abater o 
seu boi daqui a quinze ou vinte dias”. O que ocorre? 
Nós chegamos agora a ser reféns, lamentavelmente, 
de dois grupos frigoríficos em nosso Estado. Se não 
bastasse isso, há os frigoríficos que quebram de manhã 
e no dia seguinte já estão comprando à vista, sobre-
tudo frigoríficos que foram financiados pelo BNDES. 
Alguns receberam financiamento no mês de dezembro 
e, em janeiro, simplesmente entraram em recuperação 
judicial. Isso é uma vergonha! Trabalham com dinheiro 
dos impostos que nós pagamos, tendo em vista que 
o próprio BNDES recebe aporte de recursos do Te-
souro Nacional e agora, lamentavelmente, quebram 
e não pagam ao sofrido pecuarista. De tal forma que, 
quando a senhora vem à tribuna para defender esse 
tão importante segmento da economia nacional, nós 
temos que nos associar e dizer que vamos travar aqui 
uma verdadeira luta no sentido de que fatos como esse 
não venham nem a ser propostos por setores, como 
é o caso da Abiec e outros, que representam propon-
do a taxação na medida em que o boi sai em pé para 
exportação. É uma nova fonte, é a única saída que 
temos hoje, Senadora Kátia. Nós estamos chegando 
ao ponto de ficarmos numa situação crítica. Se não 
bastasse isso, Senadora Kátia, em Mato Grosso, na 
última semana, o governo estadual taxou... Se a se-
nhora vende um bezerro ou uma vaca para o João, 
a senhora paga 17%; se o João vender esse mesmo 
bezerro ou essa mesma vaca para o Manuel, depois 
de dez dias, mais 17%. Paga-se o imposto do boi no 
final, ou seja, quando vai ao abate. Em Mato Grosso, 
agora, estão tão ávidos para arrecadar que, além de 
taxar a venda do boi em pé, a venda do bezerro ou da 
vaca, taxaram também o sofrido transportador, aquele 
caminhoneiro que tinha um caminhão velho, em 11% 
pelo transporte. Quem vai pagar? É o pecuarista. Então, 
chegamos ao fundo do poço, Senadora Kátia Abreu. 
Realmente, para nós, é um momento de tristeza que 
estamos vivendo na pecuária, além, como a senhora 
bem disse, da questão da política ambiental. De quem 
não tiver a CAR, de quem não tiver a LAU, de quem 
não tiver o mapa da fazenda para mandar para o frigo-
rífico, eles não compram. Eles querem indicar onde é 
a sua propriedade. De forma que quero cumprimentá-
-la e dizer que a senhora não está nessa luta sozinha. 
Muito pelo contrário. A senhora tem o nosso apoio e 
certamente de mais Senadores que têm compromisso 
com essa atividade econômica tão importante para a 
nossa Nação. Muito obrigado.

A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Obrigada, 
Senador Jayme Campos. 

Ainda quero lembrar a V. Exª a naturalidade com 
que eles fazem listaS de excluídos, para que possam 
ficar fora do mercado; eles entregam para as ONGs, 
para ficarem bonito na foto, mas não têm a menor difi-
culdade em comprar boi de uma determinada pessoa, 
mesmo sabendo que se está tendo uma terceirização 
daquelas fazendas que estão proibidas de vender. É 
um cinismo instalado no País. 

Então, vão para a imprensa e entregam três mil 
fazendas que praticam crimes ambientais, sem transitar 
em julgado. Um dos pilares da democracia é o Estado 
de direito, em que, até que seja julgado em última ins-
tância, o cidadão tem direito à defesa. Eles se acham 
os donos da verdade, os donos do abastecimento, os 
donos do meio ambiente, amigos das ONGs, mas, na 
hora do vamos ver, quando o preço começa a apertar, 
aí, o livre mercado, nessa hora, não vale nada. 

Eles começam a alegar que, com esses bois ex-
portados, estão exportando junto 42 mil empregos. Eu 
quero mostrar e dizer a esses senhores que eles estão 
equivocados, porque o setor agropecuário – não é o 
agronegócio, não –, apenas as fazendas do País, em-
prega não 42 mil pessoas, mas 15 milhões de trabalha-
dores de carteira assinada neste País, Sr. Presidente. 

Portanto, eu ainda quero lembrar que a Argen-
tina cometeu este crime: taxar as suas exportações. 
E nós estamos vendo o que está vivendo o povo ar-
gentino hoje. É isso que nós queremos para o Brasil? 
Nós vamos repetir um exemplo equivocado, um exem-
plo distorcido e transferir renda de produtor rural que 
trabalha de sol a sol para dono de frigorífico ficar no 
ar condicionado?

Não! Transferência de renda na marra, via im-
posto, de produtor rural para dono de frigorífico, não, 
Sr. Presidente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Braga. Bloco/

PMDB – AM) – Nós é que agradecemos a V. Exª, Se-
nadora Kátia Abreu.

Gostaria de colocar em votação o Requerimento
Nº 85, de 2012 da Senadora Lídice da Mata, que soli-
cita autorização para desempenhar missão no exterior, 
por indicação desta Presidência, como representante 
do Senado na Feira ITB Berlim 2012, no período de 
5 a 11 de março do corrente, em Berlim, Alemanha.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Passo a Presidência para o Senador Benedito de 

Lira, para que possamos, em permuta com o Senador 
Flexa Ribeiro, fazer uso da palavra.
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O Sr. Eduardo Braga deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Benedi-
to de Lira.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Tem a palavra, pela ordem de inscrição, o 
Senador Eduardo Braga.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores que nos assistem pela TV Senado, que nos 
ouvem pela nossa Rádio Senado, bem como os parti-
cipantes das redes sociais, gostaria de iniciar a nossa 
participação no dia de hoje destacando o compromisso 
que o PMDB manifestou hoje, na tribuna desta Casa, 
sobre um projeto de nossa autoria cujo Relator é o 
Senador Armando Monteiro, que trata exatamente da 
redução da indexação da dívida pública dos Estados e 
dos Municípios em relação ao Governo Federal.

Sr. Presidente, essa é uma questão de absolu-
ta justiça para com os Estados brasileiros, que estão 
sendo, neste momento, penalizados por um custo de 
financiamento da dívida absolutamente inapropriado 
com relação ao custo de mercado.

Isso não tem impacto sobre a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Ao contrário, trata-se de uma outra lei 
ordinária que indexou a dívida pública.

No caso do Amazonas, só para que V. Exª tenha 
uma dimensão dessa questão, o Estado acabou de 
aprovar, no dia de ontem, nesta Casa, um empréstimo 
de US$280 milhões, a um custo de 2,46% de juros ao 
ano! Sr. Presidente, para que V. Exªs, Senador Arman-
do Monteiro, tenham uma ideia, o Estado do Amazo-
nas aprovou ontem aqui, com os votos de V. Exª e dos 
demais Senadores e Senadoras, um empréstimo cujo 
custo será de 2,46% ao ano!

O Estado do Amazonas está pagando hoje, na 
dívida pública interna do Brasil, quase 14% de juros 
ao ano, numa demonstração de que é absolutamen-
te inadequado e injusto o custeio da dívida pública 
para com os Estados e os Municípios. Não cabe mais 
a indexação como proposta à altura em que a lei foi 
feita, lá atrás. Era uma outra realidade. O custo do fi-
nanciamento era outro, e, neste momento, isso causa 
grandes prejuízos.

Para que V. Exªs possam ter uma ideia, no caso do 
Amazonas, isso aumentará a capacidade de investimen-
to do Estado em R$500 milhões, meio bilhão de reais!

Agora, o que é injusto é que em um Estado que 
está pagando meio bilhão de reais a mais de juros 
pela divida pública, no relatório apresentado hoje pelo 
Ministro da Educação, aqui no Senado da República, 
mostrou-se a grande desigualdade que há quanto ao 
analfabetismo infantil no Brasil. Média nacional: 15,5%. 

Os Estados do Norte e do Nordeste possuem de 10% 
a 12% a mais, portanto quase o dobro; em alguns ca-
sos, quase o triplo da média nacional de analfabetis-
mo infantil.

Enquanto isso, esses Estados – como acabamos 
de ouvir aqui no discurso do Senador Wellington Dias, 
que já foi Governador do importante Estado Piauí – 
estão sendo penalizados. Não dá para compreender 
essa questão.

Essa é uma matéria que já tramita nesta Casa 
há algum tempo. Há uma discussão, inclusive, com o 
próprio Governo Federal. É importante dizer que há 
simpatia da Presidenta da República sobre o tema. Foi 
dito aqui pelo Senador Wellington Dias que o próprio 
Ministro da Fazenda entende que é importante fazer 
essa ação. É hora, portanto, Sr. Presidente... E aqui, 
Senador Armando Monteiro, é extremamente impor-
tante que nós, que somos membros da CAE, possa-
mos, na Comissão de Assuntos Econômicos – que tem 
tanta preocupação com a capacidade de investimento 
deste País e a capacidade de investimento dos Esta-
dos e dos Municípios – tomar uma decisão importante.

Creio que o PMDB, ao fechar questão sobre 
essa matéria, na reunião de bancada no dia de hoje, 
juntamente com o Presidente Sarney, toma uma im-
portante decisão para todos os Estados brasileiros, 
mas de forma muito especial àqueles que são mais 
pobres, àqueles que precisam de mais receita e que 
precisam de mais investimentos, até para diminuir as 
desigualdades regionais que existem no nosso País.

O Estado de V. Exª, o Estado de Alagoas, é um 
dos Estados mais penalizados pelo custo do endivida-
mento e do alto endividamento do Estado de Alagoas. 
Portanto, essa é uma questão sobre a qual não há o 
que se discutir.

Quero também abordar, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, a questão da Resolução nº 72, que trata do 
corredor de importação, com incentivo de ICMS para 
bens estrangeiros. É preciso dizer que, no momento em 
que vivemos uma crise mundial, o mercado doméstico 
brasileiro é alvo de ataque permanente dos países ex-
portadores, principalmente países como a China, que 
tinham exatamente no mercado europeu, no mercado 
americano a grande alavanca para suas exportações e 
que financiavam o seu crescimento. Agora, incentivar 
bens finais, bens de consumo com isenção de ICMS 
é efetivamente exportar empregos, é efetivamente 
desempregar brasileiros e exportar empregos para a 
China, para a Coreia, para Taiwan, para o Vietnã, para 
a Tailândia, para outros países.

Portanto, é preciso estabelecer uma discussão 
que seja criteriosa. É bem verdade: não podemos tratar 
as situações de forma igualitária ou de forma radical.
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Veja, Senador Armando Monteiro, V. Exª que tão 
brilhantemente presidiu a CNI: o Brasil exporta minério 
de ferro in natura para a China, e exporta dando isen-
ção de ICMS. Depois nós importamos o aço, dando 
incentivos fiscais de novo, para geração de emprego, 
mais uma vez, no exterior, sobre recursos naturais não 
renováveis brasileiros! Ora, há algo de errado nessa 
política!

Agora, temos que ter também a consciência de 
que precisamos fazer um debate e uma graduação 
com relação a isso por quê? O aço tem impacto na 
construção civil. Tem impacto, portanto, no Programa 
Minha Casa, Minha Vida. Tem impacto, portanto, na 
inflação brasileira, que precisa também ter um equilí-
brio. É preciso, portanto, onerar os bens que compe-
tem com bens finais de consumo fabricados no Brasil 
e estabelecer um equilíbrio com relação aos bens e 
insumos que ajudam a competitividade da indústria 
da construção civil, que ajudam a competitividade de 
outras indústrias que dependem de insumos; insumos 
esses que são fundamentais até para manter o centro 
da meta da inflação e para manter a nossa economia 
aquecida com geração de emprego e renda dentro do 
nosso País.

Eu creio que esses pontos são pontos impor-
tantes que hoje na reunião da bancada do PMDB fo-
ram discutidas e sobre os quais tiramos um grande 
entendimento. E, obviamente, tiramos uma conclusão 
importante de um partido que tem um papel a desem-
penhar nesta Casa.

Ouço, com muito prazer, o Senador Armando 
Monteiro sobre o tema.

O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Sena-
dor Eduardo Braga, eu me congratulo com V. Exª. Sua 
palavra é importante nesta Casa, V. Exª tem sintonia 
com essa agenda, sobretudo essa agenda que diz 
respeito ao equilíbrio federativo do Brasil, e conheço 
bem as preocupações que V. Exª tem com a questão 
do desenvolvimento regional, com a necessidade do 
Brasil de realizar um desenvolvimento espacialmen-
te equilibrado. E sabe V. Exª que, infelizmente, esse 
modelo de incentivos terminou produzindo situações 
absolutamente distorcidas como essas que V. Exª tão 
bem retrata aqui, esse paradoxo de o Brasil exportar 
matéria-prima, sem que isso proporcione nenhuma 
receita aos Estados de origem, e, ao mesmo tempo, 
através de um modelo de incentivos equivocado, criar 
esses corredores de importação que, ao final, signi-
ficam exportar empregos. Porque nós já temos uma 
realidade cambial que desfavorece a competitividade 
do produto nacional e, além disso, ainda concedemos 
incentivos a produtos importados. Portanto, acho muito 
importante que a bancada do PMDB, através da deci-

são que foi tomada hoje, se alinhe claramente, alinhe 
uma posição clara na defesa dessas posições. E que-
ro também dizer a V. Exª que, sobre a renegociação 
da dívida dos Estados, tenho certeza de que vamos 
construir uma solução equilibrada, negociando com o 
Governo Federal. V. Exª bem sabe que o Governo é 
sensível nessa questão. Mas não podemos aceitar, de 
forma alguma, a manutenção dessas condições, que 
penalizam os Estados de forma drástica, subtraindo 
recursos preciosos que podiam estar sendo investidos 
na resolução desse passivo social que os Estados 
acumulam e ainda para a ampliação da própria infra-
estrutura física, já que os Estados teriam acrescida a 
sua capacidade de investimento. Então, congratulo-me 
com V. Exª e quero dizer que estou absolutamente ali-
nhado, em que pese não integrar a sua bancada, mas 
eu me sinto, nesses temas e em outros, um liderado 
de V. Exª aqui nesta Casa.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu quero dizer a V. Exª que eu integro a sua bancada, 
porque a sua bancada é aquela que quer ver a dimi-
nuição das desigualdades regionais, é aquela quer ver 
a diminuição das desigualdades econômicas e sociais 
neste País, quer ver a geração de emprego e renda, o 
desenvolvimento, o progresso do nosso País. E tenho 
efetivas esperanças, Senador Armando Monteiro, de 
que nós vamos, seguramente, encontrar um caminho, 
e um caminho que não demore mais, porque, V. Exª 
bem sabe, como empresário bem-sucedido que é: 
nós não podemos mais aguardar. Nós estamos apro-
ximadamente há um ano negociando com o Governo 
Federal a questão do indexador da dívida pública dos 
Estados. V. Exª se lembra de que, no final do ano pas-
sado, estive com V. Exª conversando sobre o tema; 
estamos reiniciando o ano, estamos praticamente no 
mês de março, e eu não tenho dúvidas de que nós 
haveremos de encontrar uma solução no curto prazo, 
sendo V. Exª o relator desse projeto de nossa autoria, 
que vai trazer aos brasileiros que vivem nesses Esta-
dos uma capacidade de investimento que vai melhorar 
o crescimento econômico do Brasil num momento de 
crise internacional no segundo semestre. Isso tem im-
pacto imediato no Estado de Pernambuco, no Estado 
do Amazonas, no Estado de Alagoas, no Estado do 
Espírito Santo, em todos os Estados brasileiros, por-
que esses recursos existem. Só que hoje são canali-
zados para o pagamento de juros da dívida pública, 
que não deveriam ser pagos, porque o mercado não 
cobra mais esses juros e, portanto, esses juros preci-
sam ser efetivamente revistos.

A minha esperança é enorme em função da po-
sição e do compromisso de V. Exª
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Eu ouço a Senadora Vanessa Grazziotin, com 
muito prazer.

A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) 
– Muito obrigada, Senador Eduardo. Eu quero cum-
primentá-lo pelo pronunciamento. De fato, essa é uma 
questão que nós precisamos enfrentar. Ontem, numa 
conversa com o Presidente Sarney e vários outros 
Senadores e Senadoras, o Presidente Sarney, Sena-
dor Armando, relatava algo que ele considera inédito. 
Recebeu ontem, em seu gabinete, representantes dos 
trabalhadores e do empresariado exatamente pedindo 
celeridade do Senado para a votação da Resolução 
72. E nenhum Estado talvez seja tão atingido como o 
nosso Amazonas. Nenhum Estado. Porque isso faz com 
que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus 
percam mercado, em uma concorrência desleal, uma 
concorrência predatória. Então, eu quero cumprimentá-
-lo e aqui dar o meu testemunho de como V. Exª, de 
como o senhor tem se dedicado muito a esse tema. 
Eu tenho convicção plena de que nós teremos condi-
ções, ainda neste primeiro semestre, Senador Eduar-
do Braga, de debater essa questão. Agora, o que me 
preocupa – e nós já debatemos muito na Comissão de 
Assuntos Econômicos – é o fato de se iniciar uma re-
forma tributária assim. A pior coisa, o pior dos mundos 
é uma reforma tributária fatiada. Acho que nós preci-
samos também convencer o Governo de que o Brasil 
é a junção de 27 unidades, e que nós precisamos en-
contrar o equilíbrio, sem que nenhuma das unidades 
perca. E o nosso caso é especial. O Amazonas é es-
pecial, porque tem um regime especial. E um regime 
que contribui muito para o desenvolvimento nacional 
e para a questão ambiental. Aliás, o Brasil tem sido 
destaque internacionalmente, e, em grande parte, nós 
somos responsáveis por isso. V. Exª, como governador, 
encomendou um estudo muito importante. Hoje não é 
discurso de Senador ou de Deputado, ou de Senadora 
ou de Deputada: é algo comprovado. A Zona Franca 
efetivamente ajuda na preservação da maior riqueza 
que o Brasil tem, que é a sua diversidade biológica. 
Então, parabéns pelo pronunciamento, e, mais do que 
isso, pelos seus encaminhamentos, Senador.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) – 
Eu que agradeço a V. Exª, dizendo que V. Exª tem toda 
a razão. Veja a questão, por exemplo, das motonetas, 
e chamaria a atenção do Senador Armando Monteiro 
para essa situação. 

Senador, preste bem atenção: no polo industrial 
de Manaus, fabricamos motocicletas, motonetas. Pra-
ticamente 100% da indústria da América do Sul está 
baseada no polo industrial. Graças a esses corredores 
de importação, com benefício dessa maneira, estamos 
perdendo a competitividade em motocicletas de 50 

até 80 cilindradas, porque essas motocicletas entram 
pelos portos dos Estados que dão esse benefício e 
acabam desempregando manauaras, manauaras es-
ses que acabam tendo que se deslocar para o interior 
da floresta, pressionando o quê? O desmatamento, o 
desenvolvimento sustentável, em uma demonstração 
inequívoca de que o polo industrial de Manaus é o mais 
bem-sucedido modelo de desenvolvimento sustentável 
deste País. Portanto, o caminho é por aí. 

Gostaria, Sr. Presidente, no tempo que me res-
ta, de registrar mais duas situações. Uma é que, na 
Comissão de Ciência e Tecnologia, no dia de hoje, 
fizemos uma audiência pública com portadores de 
necessidades especiais para tratar questões de tele-
fonia móvel para esses portadores de necessidades 
especiais ou com deficiência visual ou auditiva, bem 
como a questão do acesso à banda larga. Está trami-
tando no Congresso Nacional, mais precisamente na 
Câmara dos Deputados, a MP nº 549. Pasmem, Srªs 
e Srs. Senadores: damos desoneração fiscal para 
importação de bens que vão concorrer com a nossa 
indústria e desempregar os brasileiros e cobramos im-
posto dos portadores de necessidades especiais para 
que eles possam ter acesso às novas tecnologias de 
comunicação e transmissão de dados! Isso é absolu-
tamente injusto, quando a justiça tributária é uma das 
ferramentas mais importantes que a questão tributária 
possui na sua política de desenvolvimento e de equi-
líbrio das desigualdades. 

Apresentei um requerimento à nossa bancada, 
Sr. Presidente, pedindo a indicação para a relatoria 
dessa matéria, por entender ser de justiça e de direito 
humanitário dar a essa parcela de brasileiros portado-
res de necessidades especiais incentivos fiscais para 
que possam se comunicar, para que possam trabalhar, 
para que possam estar inseridos na acessibilidade de 
um mundo moderno, no qual o Brasil está inserido.

Por fim, e não menos importante, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, o Amazonas vem enfrentando, tal 
qual o Estado do Acre, uma enchente que está a pre-
ocupar todos nós no Amazonas.

Estive hoje com a Ministra Ideli Salvatti, levando 
um pleito do Governador Omar Aziz, governador do 
Estado do Amazonas, para que o Governo Federal 
possa, a exemplo do que já aconteceu, Senadora Va-
nessa, em 2009, fortalecer uma das ações em que o 
Amazonas foi, mais uma vez, inspirador de uma polí-
tica nacional, porque o Amazonas implementou, pela 
primeira vez, quando eu estava no governo, o SOS 
Enchente, que era um cartão em que levávamos recur-
sos para que as pessoas pudessem, com rapidez, se 
mobilizar, comprando as suas necessidades de acordo 
com as suas peculiaridades. Tivemos a oportunidade 
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de apresentar o pleito do governador à Ministra Ideli, 
que o está tratando com a Srª Presidenta da República, 
nossa querida Presidenta Dilma Rousseff.

E quero aqui, da tribuna do Senado, fazer um 
apelo à Presidenta Dilma Rousseff para que nos ajude 
com uma bolsa do SOS Solidariedade, do SOS En-
chente, para 30 mil famílias no Estado do Amazonas, 
no valor de R$400,00. Assim, estaremos ajudando a 
minorar o sofrimento daqueles que estão enfrentando 
uma das maiores enchentes da história do rio Purus e 
do rio Juruá, no Estado do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP 

– AL) – Dando sequência aos oradores inscritos, conce-
do a palavra à eminente Senadora Vanessa Grazziotin. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Senador Benedito de Lira, 
que preside a sessão neste momento e que, com muita 
competência, preside também a Comissão de Desen-
volvimento Regional e Turismo desta Casa. Comissão 
essa que realizou ano passado, e este ano deverá re-
alizar ainda mais, inúmeras atividades importantes no 
que diz respeito a manter viva na Ordem do Dia, na 
pauta, a necessidade de aprofundarmos as políticas 
que buscam a diminuição das desigualdades regio-
nais no País.

Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Se-
nadores, infelizmente venho à tribuna, neste dia, para 
abordar dois assuntos que considero da mais extrema 
gravidade. Um deles refere-se a um acidente ocorrido 
no dia de ontem, na cidade de Manaus, aproximada-
mente às 6h30min, onde caiu um avião e morreu um 
piloto. O avião caiu na Torquato, conforme matéria em 
todos os jornais, capa de todos os jornais da cidade. 
Torquato Tapajós, Sr. Presidente, é a maior avenida 
que tem na cidade de Manaus, é a avenida que liga o 
aeroporto da cidade ao centro. O avião caiu minutos 
após ter decolado do aeroporto, conhecido como Ae-
roporto do Aeroclube; na época em que foi construí-
do era um local distante do grande centro, não havia 
a ocupação urbana que tem hoje. Infelizmente, esse 
acidente tirou a vida do comandante que estava se des-
locando do Aeroclube ao Aeroporto Eduardo Gomes, 
para abastecer a aeronave que partiria no dia seguin-
te para uma viagem ao interior do Estado. O piloto do 
avião, Antonio José de Almeida Lima, conhecido como 
Comandante Almeida, um senhor de mais de 50 anos 
de idade, com muita experiência em aviação regional, 
perdeu a vida nesse acidente.

Então, primeiramente, quero me solidarizar com 
a família do piloto, com os amigos, com os empre-
sários que coordenam o CTA, que é uma importante 

empresa de taxi aéreo na região. CTA é Cleiton Taxi 
Aéreo, cujos aviões eu utilizo com muita frequência, 
não apenas eu, mas Deputados Federais, Deputados 
Estaduais, Senadores e membros do Governo do Es-
tado do Amazonas.

Além de me solidarizar com eles, Sr. Presiden-
te, quero trazer para este Plenário uma questão que 
está sendo muito debatida na cidade de Manaus. Em 
2010, um avião dessa mesma empresa de taxi aéreo 
teve um acidente muito grave, em que morreram cinco 
pessoas carbonizadas, entre elas a então Secretária 
de Educação do Estado do Amazonas e vários servi-
dores da Seduc, que é a Secretaria de Estado de Edu-
cação. Têm-se tornado não diria muito frequente, mas 
em um espaço muito curto os acidentes ocorridos com 
aeronaves que partem ou que chegam do aeroclube.

A polêmica a que me refiro diz respeito à locali-
zação do aeroclube, que, conforme disse, quando foi 
inaugurado, há muito tempo, ficava numa área distan-
te do centro urbano. Não havia residências, não havia 
casas naquela proximidade. Hoje, não; hoje, toda a 
área está tomada.

Para o senhor ter ideia, Senador Inácio Arruda, o 
avião caiu na avenida, exatamente no terreno de uma 
distribuidora, em um galpão de um depósito de uma 
grande loja da cidade de Manaus. Ele passou, segundo 
relatos de pessoas que assistiram, a cinco metros da 
avenida por onde transitam pessoas, por onde transi-
tam automóveis; bateu na fiação e caiu naquele terreno.

Em 2006, Sr. Presidente, segundo as informa-
ções, a própria Agência Nacional de Aviação Civil, 
Anac, produziu um relatório pedindo que fosse feita 
a transferência do aeroclube, que fica localizado num 
centro da cidade de Manaus, para uma outra localidade. 
Infelizmente, de lá para cá, nada aconteceu.

Penso que é importante o deslocamento o mais 
rápido possível de diretores; não só dos técnicos, mas 
de diretores da Anac, para analisar, com mais critério e 
com a urgência que o caso merece, a situação desse 
aeroporto, que é o aeroclube, porque é uma movimen-
tação intensa de aeronaves, aeronaves de pequeno 
porte, que se deslocam para o interior do Estado do 
Amazonas. E a se manter essa situação, não apenas 
vidas de passageiros, mas muitas vidas de pessoas 
que residem em conjuntos muito próximos daquela 
área podem também estar em risco.

Então, faço desta tribuna, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, um apelo. Estou formalizando isso à 
Anac para que proceda imediatamente a um estudo 
profundo que envolva a comunidade, não apenas os 
dirigentes do aeroclube. Tenho certeza absoluta de 
que eles não gostariam de ser transferidos para outros 
lugares. Entretanto, é preciso uma análise, um estudo 
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mais criterioso, para ver mesmo o perigo a que a po-
pulação está sendo exposta a se manter o aeroporto 
naquele local.

Sr. Presidente, também tomei conhecimento, 
no dia de hoje, que o Ministério Público Federal está 
investigando a movimentação de passageiros no ae-
roclube, porque não há qualquer tipo de controle da 
movimentação de pessoas naquele terminal.

Então, é importante – repito – para a segurança 
dos amazonenses, dos manauaras, principalmente da-
queles que residem e trabalham nas proximidades do 
aeroclube que a Anac aja com urgência, com celerida-
de e com responsabilidade, no sentido de determinar, 
ou diga que há sim total segurança naquele aeroclu-
be para a movimentação de aeronaves, ou ainda, que 
seja transferida para outra localidade a pista de pou-
so, porque não podemos achar que deve permanecer 
ali por uma questão de conforto para os passageiros.

Acho que conforto para o passageiro é quando 
ele tem uma situação de máxima segurança. Muito 
mais importante do que o conforto é a possibilidade 
de o passageiro estar em um aeroporto que ofereça 
segurança para ele e para os moradores da região.

Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz 
à tribuna diz respeito ao incêndio ocorrido há poucos 
dias na estação de geração de energia do Centro de 
Pesquisa Brasileiro da Antártida. Quero dizer que já 
tive a oportunidade, como muitos Parlamentares, De-
putados e Senadores, de fazer uma visita àquele cen-
tro de pesquisa.

Estive lá há alguns anos, na década de 90, quando 
era Deputada Federal. De lá para cá, tenho, com certa 
frequência, apresentado emendas ao Orçamento da 
União, destinando recursos, para que aquele centro 
de pesquisa continue trabalhando e desenvolvendo 
pesquisas tão importantes.

Primeiro quero dizer o seguinte: nada de positivo 
podemos extrair desse episódio. Entretanto, fiquei grata, 
por outro lado, ao ver que todas as matérias jornalís-
ticas, todas as matérias divulgadas, veiculadas, pelas 
televisões, pelas rádios articulistas, pelos jornalistas, 
dando opinião, absolutamente todos – não vi nenhu-
ma opinião contrária, Deputado Carimbão, que visita 
o Senado neste momento –, falaram a respeito da im-
portância das pesquisas desenvolvidas pelo Brasil na-
quele continente, que não é propriedade de país, que 
deve ser usado e compartilhado com todos os países 
que assinaram o Tratado da Antártida.

O Brasil, Rússia, Estados Unidos, Chile, Argentina 
e vários outros países mantêm uma base de pesquisa 
muito importante.

Eu aqui destacaria as pesquisas que dizem res-
peito às mudanças climáticas. Nós sabemos que o 

nível de resfriamento, de gelo ou de degelo dos polos 
influência, sem dúvida nenhuma, na questão da segu-
rança e do clima em vários países, inclusive no nosso 
País. Agora mesmo, tivemos as cheias vividas no Esta-
do do Amazonas e no Estado do Acre, uma cheia que 
não acabou e que para nós do Amazonas está apenas 
começando. Então isso é devido à interferência, sem 
dúvida nenhuma, com o degelo nas cordilheiras, com 
o degelo dos polos e com a convergência dos ventos 
que de lá chegam das mais longínquas regiões, Sr. 
Presidente.

Por isso acho que primeiro devemos destacar a 
importância e a necessidade de o Governo Brasileiro 
manter e fortalecer o programa de pesquisa desenvolvi-
do na Antártica. Por diversas instituições de pesquisas 
do Brasil, não é apenas uma universidade ou duas, 
são várias universidades que tiveram os seus projetos 
de pesquisa selecionados e trabalham na Antártida.

Dizer que me preocupou muito uma matéria pu-
blicada num jornal, no dia de ontem. Trata-se de uma 
matéria publicada no Correio Braziliense, que retrata 
a opinião de um Oficial da Reserva da Marinha, cha-
mado Antônio Sepúlveda.

Segundo a matéria da imprensa, o Oficial de Re-
serva da Marinha, Antônio Sepúlveda, teria alertado em 
artigo escrito, publicado na imprensa brasileira, sobre 
o estado de severa degradação em que se encontrava 
a estação. Por exemplo, o sistema elétrico defeituoso, 
além de vários outros problemas, Sr. Presidente. Ou 
seja, desde 2006 a situação estava caótica na base de 
pesquisa Comandante Ferraz, na Antártida.

De acordo com o texto da época, em 2006, publi-
cado no Jornal do Comércio, Sepúlveda afirmou que a 
estação não recebia manutenção adequada e que seu 
orçamento começou a sofrer cortes desde a década 
de 90. “Alguns sistemas vitais se encontram compro-
metidos, rede de esgoto, proteção contra incêndios e 
transferência de energia elétrica.”

De acordo com o militar, em 2006, três tanques 
desabaram por conta de bases apodrecidas, o que 
poderia ter causado, ainda naquela época, um derra-
mamento de óleo, e já naquela época, em 2006, um 
acidente ou um desastre conforme o ocorrido neste 
último final de semana, Sr. Presidente.

De acordo com as análises feitas da evolução 
orçamentária, ano a ano, percebe-se que, entre o ano 
de 2011 e este ano, os recursos previstos – só estou 
pegando os anos de 2011 e 2012 – no Orçamento da 
União para a Missão Antártida caíram, Sr. Presidente, 
de 75 milhões para 19,9 milhões, ou seja, para apro-
ximadamente 20 milhões de reais.

Ontem, dois dias após a tragédia, o Ministro da 
Ciência e Tecnologia Marco Antonio Raupp afirmou 
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que irá reverter os recursos destinados à pesquisa na 
Estação Comandante Ferraz.

Aqui, Sr. Presidente, eu me lembro como se fos-
se ontem: em dezembro, ainda quando votávamos o 
Orçamento da União no Congresso Nacional, quan-
tas vezes o Senador Cristovam Buarque, que preside 
a Frente Parlamentar Mista de apoio ao projeto de 
pesquisa brasileira na Antártida, juntamente com a 
Deputada Jô Moraes, que é a vice-presidente dessa 
Frente Parlamentar, quantas vezes vieram a este ple-
nário à busca de um diálogo com o Líder do Governo 
para ampliar o orçamento da Antártida. Eu participei 
dessas conversas inúmeras vezes. E não conseguimos 
sensibilizar o Governo Federal!

Ora, Sr. Presidente, será necessário que aconte-
çam acidentes para se anunciar, eu não diria aumento 
de verba, mas um mínimo necessário para dar conti-
nuidade a pesquisas tão importantes? E a segurança 
daquelas pessoas, pesquisadores e militares que lá 
estão? Duas vidas se perderam, Sr. Presidente!

Então, quero dizer que a frente parlamentar de 
apoio à Antártida, da qual faço parte – e, repito, tenho 
feito nos últimos anos com certa frequência emendas 
para contribuir com a Marinha brasileira na manuten-
ção desse projeto tão importante para os brasileiros e 
as brasileiras e para a humanidade –, está mobilizada. 
Ela realizou há pouco uma reunião muito importante. 
O nosso objetivo é fazer com que em vez de os nos-
sos recursos serem decrescentes, que caminhem em 
uma crescente, porque, afinal de contas, o Brasil está 
às vésperas de sediar o mais importante evento am-
biental, a Rio+20.

É bom que se diga: em 1992, quando da rea-
lização da conferência ambiental no Rio de Janeiro, 
aquela conferência foi e é vista ainda como que um 
marco na mudança de paradigmas e na mudança de 
procedimentos sobre o desenvolvimento. A Rio+20, 
que vai acontecer agora no mês de junho, no Rio de 
Janeiro, tem como lema principal o desenvolvimento 
sustentável, não só do Brasil, mas do Planeta, e não há 
desenvolvimento sustentável sem um forte investimento 
em pesquisa, em inovação, em desenvolvimento tecno-
lógico. As pesquisas relativas às mudanças climáticas 
são fundamentais, Sr. Presidente, e é exatamente isso 
que se faz na Antártida. O Brasil faz isso, a Rússia faz 
isso, o Chile faz isso, enfim, vários países do mundo 
fazem isso, do porte do nosso.

O Brasil é uma das nações mais poderosas, eco-
nomicamente, do Planeta, sem falar que é uma das 
que tem maior população; é um país G1 na questão 
ambiental, então não é possível que a gente assista 
a um acidente tão grave como esse, sabendo que ele 

poderia ter sido evitado, caso houvesse um investi-
mento maior.

Por isso eu quero dizer que a Frente Parlamen-
tar da Antártida – com o Senador Cristovam na coor-
denação, e a Deputada Federal Jô Moraes na vice-
-coordenação – continuará na luta, Senador Jayme 
Campos. Acho que nós fizemos tudo que poderia ter 
sido feito. Talvez devêssemos ter sido mais duros em 
relação a essa questão do aporte de recursos para o 
projeto de pesquisa na Antártida. As vidas que se fo-
ram não voltam mais, não há mais como recuperá-las. 
Agora, tantas outras vidas podem ser preservadas se 
o Governo Brasileiro entender que esse é um projeto 
prioritário e destinar recursos suficientes para o bom 
desenvolvimento dos projetos de pesquisa e para a 
segurança daqueles que lá estão.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Muito obrigado a V. Exª.
Cumprindo o que estabelece o Regimento e por 

permuta entre os Líderes Inácio e Jucá, concedo a 
palavra ao Líder Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, agradeço ao Senador Inácio Arruda a 
gentileza de permutar comigo a condição de falar nes-
te momento. Tenho um jantar com o Vice-Presidente 
Michel Temer, e, portanto, se não fosse a gentileza e 
a grandeza de espírito do Senador Inácio Arruda, eu 
não poderia usar da palavra, já que minha vez estaria 
mais à frente.

Mas pedi a palavra para fazer um registro impor-
tante esta semana, que foi exatamente a reunião com 
o Presidente Sarney e líderes partidários de todos os 
segmentos das confederações de trabalhadores e, 
também, de entidades empresariais, no sentido de 
apoiar e pedir agilidade na votação da Resolução 72, 
de minha autoria, que prevê a uniformização da alíquo-
ta de ICMS de produtos importados, numa discussão 
econômica em torno de 4%.

Eu gostaria de registrar aqui, hoje, que tivemos 
uma reunião da Bancada do PMDB, discutimos essa 
matéria na Bancada do PMDB e definimos na Banca-
da do PMDB que iríamos fazer, no dia 20 e no dia 22, 
duas audiências públicas, exatamente para debater 
essa matéria que é de extrema importância para o 
País. Nessas audiências públicas, esperamos construir 
alternativas, inclusive, para atender e buscar caminhos 
para o Estado do Espírito Santo e para o Estado de 
Santa Catarina.

O Governo tem urgência de votar essas maté-
rias, mas nós não poderíamos deixar de fazer essas 
audiências públicas. Foi um entendimento da Liderança 
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do Governo com diversos Senadores, inclusive com 
o Senador Ricardo Ferraço, que está aqui presente. 
E, portanto, com o Senador Eunício Oliveira e com o 
Senador Delcídio Amaral, nós estamos combinando 
para os dias 20 e 22 duas audiências públicas, Sr. 
Presidente, que vão trazer governadores, ministros, 
representantes sindicais, representantes de entidades 
patronais e técnicos, exatamente para debater essa 
matéria e tentar construir uma alternativa que viabilize 
a rápida votação desse entendimento, dessa resolução. 

Nós sabemos que não podemos mais conceder 
incentivo fiscal a produtos importados. Nós estamos 
gerando emprego no exterior e deixando de gerar em-
pregos aqui no Brasil, fechando até postos de traba-
lho. Portanto, nós temos que construir uma alternativa 
que valorize o produto brasileiro perante o mercado 
nacional. Então, vamos ter essas audiências públicas.

Quero registrar, também que a Senadora foi parte 
do entendimento de fazermos as audiências públicas, 
de buscarmos construir caminhos que atendam ao Es-
tado do Espírito Santo e ao Estado de Santa Catari-
na. Nós entendemos a situação desses dois Estados. 
Sabemos da dificuldade que o Estado passará, se 
for aprovado o projeto da forma como está proposto. 
Portanto, o Governo, através da área econômica, dis-
cute um programa de compensação para exatamente 
construirmos a alternativa a esta questão.

Concedo o aparte ao Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 

Senador Romero Jucá, não apenas para testemunhar, 
mas também reconhecer o esforço de V. Exª, o esforço 
do Senador Renan Calheiros e, também, o esforço do 
Senador José Sarney, na dimensão de fortalecermos 
as nossas comissões permanentes, porque é lá que 
se dá o contraditório, é lá que se dá o debate demo-
crático. É exatamente na nossa Comissão de Justiça, 
na nossa Comissão de Assuntos Econômicos que nós 
poderemos receber autoridades, receber os nossos go-
vernadores, a equipe econômica do Governo Federal, 
para que ali possamos estabelecer um contraditório. Eu 
tenho um juízo, enfim, de valor muito bem firmado. Nós 
não podemos, a todo e a qualquer custo, demonizar 
as importações. Nós precisamos proteger a indústria 
nacional, mas existem importações que são abso-
lutamente imprescindíveis à modernização, à busca 
da eficiência, da produtividade e da competitividade. 
Eu acho que, lembrando um jargão norte-americano, 
nós temos que jogar a água fora, a água suja da ba-
nheira, mas precisamos preservar o bebê, preservar 
o neném. Eu tenho muita expectativa de que, neste 
debate, confirmado pelo Senador Eunício Oliveira, 
que foi peça fundamental na construção dessa articu-
lação, nós possamos, sim, na Comissão de Justiça e 

na Comissão de Assuntos Econômicos, estabelecer 
o debate. Mas o que desejo mesmo é agradecer a V. 
Exª pelo papel de conciliação, pelo aggiornamento que 
fez nos ajudando e contribuindo para que o debate 
democrático pudesse se firmar, aqui no Senado, num 
tema tão relevante como esse, que tem a ver com a 
estabilidade da Federação brasileira. Muito obrigado, 
Senador Romero Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 
Eu agradeço as palavras de V. Exª, Senador Ricardo 
Ferraço. Tenho certeza de que, do debate, surgirão 
propostas que encaminharão solução que não seja 
traumática para o Estado do Espírito Santo. Eu acre-
dito nisso. É isso que estamos trabalhando e buscan-
do, Sr. Presidente.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer na 
noite de hoje. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Muito obrigado ao Líder Romero Jucá pela 
manifestação de V. Exª e pelas informações que traz 
ao Senado Federal.

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao 
eminente Senador Jayme Campos. 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de forma geral, 
o Parlamento brasileiro tem se esforçado para garantir 
segurança e qualidade no atendimento médico para 
pacientes tanto da rede pública quanto da área priva-
da. Na Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, ór-
gão que tenho o privilégio de presidir, nós procuramos 
constantemente aperfeiçoar os marcos jurídicos que 
assegurem aos usuários do sistema de saúde, o res-
peito e a dignidade que merece qualquer ser humano.

Aliás, a essência de nosso trabalho é justamente 
proteger o indivíduo, facultando a ele o direito de opi-
nar, reivindicar e corrigir os lapsos no relacionamento 
entre o segurado e os planos de assistência médico-
-hospitalar.

Mas, lamentavelmente, as carências de nossa 
população no atendimento de saúde vão muito além da 
própria capacidade do Estado regular o setor. Não são 
raras as informações de que esta ou aquela empresa 
não cumpre totalmente suas obrigações contratuais, 
ensejando disputas na justiça e até mesmo o infortúnio 
e a morte de alguns pacientes.

Agora mesmo, em Mato Grosso, os servidores 
estaduais vivem momentos de apreensão e angústia 
por conta da situação pré-falimentar do plano de as-
sistência médica mantido por eles, o MT Saúde. Há no 
mercado um sentimento unânime de descrédito des-
ta entidade, em função de atrasos no pagamento dos 
profissionais cooperados, dos laboratórios, hospitais 
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e fornecedores. Estas pendências se arrastam desde 
o ano passado, conforme denunciam os funcionários.

A situação caótica nas contas do organismo leva 
a maioria dos médicos, hospitais e laboratórios conve-
niados a recusarem a prestação do atendimento aos 
usuários do MT Saúde. Portanto, quando precisam 
destes serviços, os funcionários estaduais são obri-
gados a recorrer ao setor privado ou às filas do SUS.

O balanço fiscal da instituição, Srªs e Srs. Sena-
dores, aponta gastos anuais girando em torno de 95 
milhões, dos quais 32 milhões são subsidiados pelo 
governo estadual, sendo o restante recolhido do ven-
cimento dos próprios servidores. 

Ao todo, o plano conta com 54 mil usuários, sen-
do 17 mil titulares. Sendo assim, Sr. Presidente, 70% 
do total da verba para manter os serviços advêm dos 
funcionários. Ou seja, o correspondente a 6,5 milhões 
por mês.

O próprio Tribunal de Contas de Mato Grosso 
estranhou a natureza dos gastos do MT Saúde, con-
frontando seu orçamento com as projeções feitas pela 
Unimed/Cuiabá, que atende 140 mil cooperados e 
tem o custo estimado em R$30 milhões. De qualquer 
forma, o que se discute neste momento é a ineficiên-
cia na gestão do plano, que não consegue atender os 
seus conveniados.

Hoje mesmo, dia 29/2, um grupo de deputa-
dos estaduais, liderado pelo médico Guilherme Maluf, 
reuniu-se na Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
para buscar soluções para o caso. A primeira iniciativa 
adotada por eles foi a convocação do presidente da 
entidade para prestar esclarecimentos e abrir as con-
tas do plano de saúde.

Outro aspecto que me causa preocupação é o 
fato de a entidade ser gerida por uma administradora 
privada, que foi contratada de forma emergencial por 
seis meses, sem licitação, estando o acordo prestes 
a espirar e, até agora, o governo estadual não ofere-
ceu alternativas para a continuação dos serviços, com 
o risco de o MT Saúde, na prática, deixar de existir.

Os servidores estaduais, neste momento, se mo-
bilizam em busca de uma participação efetiva na ges-
tão do plano. O presidente do Sindicado dos Agentes 
Policiais e Prisionais de Mato Grosso, Gledson Gon-
çalves da Silva, reivindica a presença de servidores na 
diretoria do MT Saúde e lastima que, mesmo arcando 
com a maior parte da arrecadação, os usuários não 
têm acesso à planilha de receita e despesas do órgão.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, solicitei à minha assessoria um estudo deta-
lhado com vistas a alterar a legislação dos contratos 
de cobertura em grupo e examinar a possibilidade da 
criação de conselhos gestores paritários entre os entes 

públicos e os cooperados na administração de planos 
de saúde que envolvam a contribuição de servidores 
públicos e a contrapartida de recursos do Erário.

Precisamos encontrar uma solução no sentido 
de aprimorar as salvaguardas e garantir ao usuário a 
não interrupção dos serviços.

A reivindicação dos servidores é justa e moral, 
pois a fiscalização e o controle são os princípios basi-
lares da eficiência e da honradez. Só a gestão trans-
parente e compartilhada poderá garantir, tanto aos 
usuários quanto aos contribuintes, uma aplicação mais 
correta e austera do dinheiro arrecadado.

Saúde, meu caro Senador Benedito de Lira que 
preside esta sessão, saúde é um direito inalienável do 
cidadão. É a janela pela qual a luz da dignidade nos 
torna humanos.

Tive a honra de ser Governador do Estado de 
Mato Grosso e, naquela oportunidade, tínhamos um 
instituto, o antigo IPMAT, que fazia a parte do atendi-
mento médico. Funcionava perfeitamente bem. Todavia, 
com o decorrer do tempo, hoje nós temos o MT Saúde, 
o que é de se lastimar porque, infelizmente, não tem 
cumprido com o seu papel. Ou seja, o servidor paga, 
o Estado também contribui, mas a prestação do ser-
viço é das mais precárias possíveis. O cidadão, além 
de contribuir, não tem um bom atendimento e vai para 
as filas intermináveis do SUS. 

Dessa forma, quero dizer ao servidor público de 
Mato Grosso que conte com o apoio do Senador Jay-
me Campos no sentido de melhorarmos o atendimento 
àqueles que pagam às vezes com muito sacrifício esse 
plano de saúde. Lamentavelmente o que se percebe é 
que o MT Saúde não tem compromisso com aqueles 
que contribuem todos os meses aportando recursos 
e que ali a gestão é das piores possíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/

PP – AL) – Obrigado, nobre Senador Jayme Campos.
Dando sequência, concedo a palavra ao eminen-

te Senador pela Liderança do PC do B Inácio Arruda. 
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, quero primeiro cumprimentar 
o novo Ministro da Presidenta Dilma Rousseff, nosso 
bispo e Senador Marcelo Crivella, que assume um dos 
Ministérios mais importantes do Governo, o Ministério 
da Pesca. 

O nosso País tem um vasto litoral, uma riqueza 
sem igual, que ainda estamos estudando – o Senador 
Crivella sabe bem disso –, com uma capacidade de 
produção pesqueira na área continental, nos nossos 
rios, nos nossos lagos. Imaginem a bacia amazônica, 
o Pantanal, as barragens que fizemos. Há pouco eu 
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comentava com o Senador Crivella que no Ceará te-
mos um dos mais destacados líderes nessa área, que 
foi Deputado Federal junto conosco, Deputado Flávio 
Bezerra, que hoje é o Secretário da Pesca do Estado 
do Ceará, do partido de V. Exª, pastor, como V. Exª foi, 
estiveram, os dois, na África. Então, conhecem demais 
esse importante setor da atividade econômica brasileira.

O conhecimento que V. Exª tem do País, que tem 
percorrido, e o conhecimento na área da Engenharia e 
do Parlamento – porque aqui é uma Casa do diálogo 
permanente – vão permitir a V. Exª conduzir o Ministé-
rio da Pesca, elevando-o, sem prejuízo daqueles que 
construíram esse Ministério, porque os que vieram atrás 
tiveram essa tarefa de construir as primeiras bases 
do Ministério da Pesca. V. Exª vai ter as condições e o 
nosso apoio no Congresso Nacional para transformar 
o Ministério da Pesca em um dos mais importantes do 
País. Tem tudo para isso. Vai ter o apoio da Presidenta 
e vai ter o nosso apoio também.

O senhor pode contar com o Partido Comunista 
do Brasil. É muito importante o nosso partido apoiar 
um bispo no Ministério. Então, V. Exª conta com o apoio 
do PCdoB. 

Eu já me desculpo porque não poderei estar na 
posse de V. Exª, na sexta-feira, porque estarei no Ce-
ará, discutindo outro tema, da área da cultura, por que 
tenho responsabilidade, pois participo dessa frente. O 
Presidente da Ancine vai estar no Ceará e eu vou ter 
estar lá, ao lado dele. Por isso, quero abraçar V. Exª, 
cumprimentá-lo e também o seu partido pela ascensão 
ao Ministério da Pesca. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã, 
às 10 horas, na sala de audiências da Presidência, o 
Senado Federal vai lançar uma campanha publicitá-
ria para enfatizar uma lei que teve origem nesta Casa 
pelas mãos de um Senador do Distrito Federal, um 
destacado Senador, que nasceu lá na Redenção, no 
Estado do Ceará, mas que fez carreira política no Dis-
trito Federal: o Senador Pompeu de Sousa. 

Pompeu de Sousa tomou a iniciativa de regula-
mentar um dos capítulos mais importantes da Consti-
tuição brasileira, exatamente o capítulo de política ur-
bana. Não se pode discutir projeto de desenvolvimento 
do Brasil, não se pode pensar em projeto nacional sem 
tratar da questão urbana brasileira. 

Vejamos o déficit na área habitacional. Só de 
moradias, nosso déficit continua beirando os sete mi-
lhões de moradias. Isso para quem precisa da primeira 
moradia, do primeiro lugar. Não estamos falando do 
déficit de moradias que estão caindo aos pedaços. Não 
estamos falando das reformas necessárias nas mora-
dias. Estamos falando apenas do déficit absoluto, que 
é aquele da primeira moradia do cidadão que casou, 

precisa de um lugar para morar e não tem esse lugar. 
Então, você tem aí só na área da moradia um espaço 
gigantesco para discussão urbana. 

Não é possível um projeto de desenvolvimento 
do Brasil sem pensarmos o sistema viário das cidades 
brasileiras, que, na sua grande maioria, salvo raríssi-
mas exceções, de cidades mais jovens, de cidades 
brasileiras mais novas, que tiveram um planejamento, 
um desenho arquitetônico feito com uma concepção 
mais nova, mais moderna. Fora essas cidades, que a 
gente conta nos dedos de uma mão, todas as outras 
são cidades que foram criadas, pensadas e organi-
zadas, umas no século XVIII, outras no século XIX, 
e a sua maioria esmagadora está muito distante das 
necessidades urbanas de hoje para um sistema viário 
adequado de escoamento de trânsito, num momento 
em que os brasileiros passaram a ter o direito de ter 
um automóvel, de ter uma motocicleta, de ter uma bi-
cicleta, para se locomoverem nas cidades que passa-
ram a crescer bastante no nosso País.

Não há como discutir plano nacional, projeto 
nacional, sem ter um programa que garanta cem por 
cento de água para as populações que estão nas 
grandes cidades, nas regiões metropolitanas. Não há 
como discutir um projeto de desenvolvimento sem dis-
cutir as regiões metropolitanas, que são as grandes 
cidades que estão ligadas principalmente às capitais 
nos nossos Estados.

Não há como discutir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, um projeto de desenvolvimento para o 
nosso País se não olharmos para São Paulo e enxer-
garmos que aquela que é a maior cidade do Brasil, a 
maior da América do Sul, que tem a maior população, 
que tem o maior PIB, que tem o terceiro orçamento da 
República, ainda não tem 50% dos esgotos tratados. 
Não tem como discutir a questão nacional e um projeto 
de desenvolvimento sem discutir um sistema de metrô, 
um sistema de construção de metrô em grande escala 
para as grandes cidades brasileiras. Uma cidade com 
mais de 2,5 milhões de habitantes ou com 1,5 milhão 
de habitantes tem de ter um sistema de transporte 
público de massa adequado. 

Isso é engajar as cidades brasileiras, as cidades 
do nosso País num projeto nacional de desenvolvi-
mento. Isso gera emprego, isso gera oportunidades, 
isso eleva a qualidade de vida, isso melhora o padrão 
de vida do nosso povo, isso coloca as nossas cidades 
em outro patamar, que é o que precisamos fazer de 
forma ousada. 

Amanhã, o Senado da República lança um pro-
grama publicitário, com peças publicitárias, divulgan-
do a lei chamada Estatuto das Cidades, que come-
çou aqui com Pompeu de Souza e encerrou-se aqui, 
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com o Senador Miranda, do Estado de Goiás, que foi 
o último relator. A matéria foi para a Câmara e, ali, eu 
tive oportunidade, como Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Urbano, de relatar o Estatuto das 
Cidades. Foi uma produção a quatro mãos, porque 
discutimos com todos, discutimos com a Câmara Bra-
sileira da Construção Civil, discutimos com o setor de 
loteamento, discutimos com os moradores de bairros 
e favelas, discutimos com os cortiços, discutimos com 
os advogados, discutimos com os geólogos, discutimos 
com os arquitetos, discutimos com os engenheiros... 
Não teve um setor com que nós não sentássemos para 
discutir. Realizamos audiências públicas no Brasil e, ao 
final, realizamos a 1ª Conferência de Cidades na Câ-
mara dos Deputados, quando votamos a lei que hoje 
é o Estatuto das Cidades. Essa lei completa dez anos 
e, na oportunidade do seu aniversário de dez anos, o 
Senado da República realiza uma campanha para cha-
mar atenção das cidades, para chamar atenção dos 
gestores e para colocar a questão das cidades e do 
planejamento urbano como uma questão fundamental 
para o desenvolvimento do Brasil. 

É nesse sentido que o Senado realiza essa cam-
panha publicitária e que se associa ao Ministério das 
Cidades, que é filho desse projeto. O Ministério das 
Cidades nasce do Estatuto das Cidades. O Ministério 
das Cidades nasce do debate no Congresso Nacional 
entre Deputados, Senadores e o movimento social orga-
nizado no Fórum de Reforma Urbana, que estabelece, 
digamos assim, os primeiros traços do que seria hoje 
o Ministério das Cidades, que tem a responsabilidade 
de tocar grandes projetos de infraestrutura urbana do 
nosso Brasil.

Agora mesmo, na segunda-feira que passou, a 
Presidenta Dilma lançou o que é para nós o maior pro-
grama de investimento em política urbana de todos os 
tempos no Estado do Ceará. Aliás, é o maior investi-
mento feito no Estado do Ceará pelo Governo Federal. 
São R$2 bilhões de investimento em uma linha de doze 
quilômetros de metrô. Se você olhar para uma cidade 
do tamanho de Fortaleza poderá dizer: não são nada 
doze quilômetros de metrô. Mas, para quem não tinha 
metrô todo subterrâneo, um metrô moderno, avançado, 
com alta tecnologia, é uma obra de grande porte para 
nós, ali no Estado do Ceará.

Então, quero agradecer ao Senado da República, 
ao nosso Presidente José Sarney, a todo o setor de 
comunicação do Senado da República, que produziu as 
peças publicitárias, os vídeos, à turma da TV, à turma 
que está lá na Internet, à turma que está produzindo 
na Gráfica, a esse povo todo aqui do Senado que são 
funcionários públicos e a outros que são contratados 
do Senado, que produziram peças de grande valor para 

dar vazão a um debate público sobre uma lei muito 
importante, que se associa ao esforço desenvolvido 
pela Caixa Econômica Federal e também pelo Minis-
tério das Cidades.

Quero, Sr. Presidente, fazer este registro, por-
que, ao mesmo tempo, trata-se de uma campanha 
publicitária, mas é um debate sobre o projeto de de-
senvolvimento do País. Discutem-se no planejamento 
urbano as áreas de risco, discute-se no planejamento a 
proteção dos mananciais, discute-se no planejamento 
urbano o sistema viário de transporte, as vias públi-
cas, o trânsito enlouquecido das cidades brasileiras. E 
não podemos tirar o direito de cada cidadão ter o seu 
transporte. Então, é uma realidade.

Eu vejo desta maneira. Nós temos uma oportu-
nidade de discutir o planejamento urbano das cidades 
brasileiras.

Digo isso porque na minha cidade, Fortaleza, 
deixou-se de planejar. Havia uma instituição de pla-
nejamento, mas ela foi fechada em 1997 e até hoje 
não a retomamos. 

Não é possível tocar uma cidade de grande porte, 
uma capital, com uma população de 2,5 milhões de 
habitantes, com um entorno de mais 1,5 milhão, quase 
a metade da população de um Estado como o Ceará, 
se não houver uma estratégia de planejamento. Que 
esse planejamento seja articulado como um todo, para 
a cidade, que haja diálogo com a região metropolitana, 
que se discuta com a região metropolitana. 

Há pouco vi aqui a nossa querida Deputada Ma-
nuela D’Ávila dialogando com o Senador Paim, com 
certeza pensando no futuro da cidade de Porto Alegre. 
Não é possível pensar Porto Alegre sem discutir Cano-
as, sem ver a região metropolitana, terra muito querida 
de V. Exª, ali vizinha à cidade de Porto Alegre. Não é 
possível discutir Vitória sem discutir Vila Velha. Não é 
possível. Não é possível discutir a cidade do Rio de 
Janeiro sem discutir a Baixada e todos os Municípios 
que ali estão. É possível discutir o Rio de Janeiro sem 
tratar Niterói? Não é possível. Nem São Paulo sem 
Guarulhos, sem o ABC. Não é possível discutir, hoje, 
Natal sem Parnamirim, nem Recife sem Olinda, muito 
menos discutir Belo Horizonte sem Confins.

Então, vejam, estamos diante de um projeto de 
planejamento urbano instituído por uma lei fruto do 
debate popular e previsto na Constituição e que o 
Senado vai buscar enfatizar para chamar, no ano da 
eleição, a atenção dos candidatos, dos gestores para 
uma questão estratégica: planejamento. 

Planejamento não como peça burocrática, para 
ter direito aos programas federais que são acessados 
a partir da existência de um plano diretor da cidade. 
Desse ponto de vista, a lei é um êxito, porque mais de 
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50% das cidades brasileiras têm plano diretor. Então, 
é uma vitória. De quase 5.570 Municípios, já temos 
mais de três mil com plano diretor.

A lei é vitoriosa, é uma conquista, desse ponto 
de vista, mas o plano diretor não pode ser uma peça 
burocrática. O planejamento urbano não é peça buro-
crática. O planejamento urbano existe para fazer com 
que a cidade se desenvolva, permitindo crescer a qua-
lidade de vida do conjunto da população.

Sr. Presidente, eu queria enfatizar esse debate. 
Nós poderíamos, no Senado, inclusive, entrar mais 
na discussão do projeto de desenvolvimento urbano. 
Nós poderíamos citar cinco ou seis questões centrais 
para a vida do povo, nos dias de hoje, que estão li-
gadas à questão urbana, mas vamos voltar ao tema 
brevemente. A discussão da cidade vai ferver no Brasil 
este ano. E encerro agradecendo ao Senado Federal 
e a toda a equipe do Senado Federal na sua área de 
comunicação por mais essa campanha de divulgação 
de uma lei tão importante para o nosso País, que é o 
Estatuto das Cidades.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, 
o Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Inácio Arruda, quero primeiro cumpri-
mentar V. Exª e dizer que, de fato, eu me reuni hoje 
com a Deputada Manuela, a grande articuladora do 
Estatuto da Juventude, e me preocupei porque pedi-
ram para jogar para outra comissão. Espero que não 
seja para retardar a votação. Nós vamos entrar com 
requerimento de urgência aqui no Plenário para que 
seja votado de imediato.

Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 
Benedito de Lira, que permutou com o Senador Edu-
ardo Braga.

Em seguida falará como Líder o Senador Jorge 
Viana.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na manhã de 
hoje, na Comissão de Educação, compareceu o Mi-
nistro da Educação para trazer a esta Casa o plano 
de ação que está sendo desenvolvido, que está sendo 
planejado, que está sendo montado para a educação 
nacional. O Ministro Mercadante fez uma bela expo-
sição, mostrando exatamente o que vai acontecer na 
educação nacional.

O sistema educacional brasileiro, a meu ver, preci-
sa passar por uma série de alterações, e é exatamente 
o que está fazendo a equipe técnica já na antiga ad-

ministração do Ministro Haddad e, agora, com a con-
tinuidade do trabalho através do Ministro Mercadante.

Mas, Sr. Presidente, eu me lembro e agora faço 
uma retrospectiva ao passado quando da minha in-
fância, meu caro Senador Ferraço. Na minha infância 
tive toda a minha aprendizagem, a minha formação, 
através da escola pública. Naquela época, a escola 
pública brasileira, o ensino público valia a pena. Havia 
uma luta muito grande para se ter um lugar, uma vaga 
na escola pública. Eu digo isso, eminente Senador 
Ferraço e meu querido Senador Armando Monteiro, 
porque somos de um Estado vizinho: Pernambuco e 
Alagoas, e no meu Estado tem um colégio estadual 
que era uma luta terrível para se conseguir uma vaga 
para se matricular. Hoje é uma coisa diferente: a mo-
dernidade trouxe, na minha observação, uma deterio-
ração do ensino público.

Nobre Senador Paim, eu tenho visto isso com 
muita tristeza, particularmente no meu Estado de Ala-
goas, quando crianças já na idade escolar, fazendo 
a sua 7ª, 8ª série pelo ensino atual, ensino básico, 
que, lamentavelmente, não sabem ler. Acabou aquela 
época em que você aprendia. E a pessoa pode dizer: 
mas isso é um histórico do passado. A informática é 
a modernidade.

Hoje o estudante é mais digital do que conven-
cional. Naquela época em que eu estudei tinha tabu-
ada, onde você aprendia a fazer as quatro operações 
com absoluta facilidade. Hoje você usa uma máquina. 
Eu não posso compreender que possa haver avanço 
nesse sistema de educação. O aluno hoje não mais se 
preocupa em ter livros, em ler, porque ele vai buscar 
alguma coisa que precisa na Internet. Isso foi demons-
trado hoje pelo Ministro da Educação, mas espero que 
a educação brasileira possa ter melhoria na qualidade. 
Temos o Enem, por exemplo, que é um sistema na-
cional de avaliação, e que hoje foram feitas algumas 
observações pelo Senador da Paraíba, Cássio Cunha 
Lima, quando ele dizia, prontamente, para o Ministro 
que não é um fato isolado da Paraíba, mas é um fato 
do Nordeste com especialidade.

Vou dar um exemplo aqui, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores: o vestibular de medicina, que hoje 
é nacional, ou os vestibulares, melhor dizendo, nas 
universidades públicas. No Estado de Alagoas, por 
exemplo, este ano, segundo informações que nos 
chegaram da Faculdade de Medicina do meu Estado, 
que tem 60 vagas para médicos, 10% dessas vagas 
foram ocupadas por estudantes de Alagoas e 90% por 
estudantes de fora: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul... menos de Alagoas e me-
nos do Nordeste.
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O que é isso? É que, infelizmente, amanhã se for-
marão médicos que não ficarão em Alagoas, voltarão 
para os seus Estados de origem, e nós vamos continuar 
tendo a deficiência de médico para atender os habitantes 
do interior do Estado. É preciso rever isso. Se querem 
continuar com o Enem, deverão fazer o Enem regional, 
porque o estudante de São Paulo faz o seu vestibular 
em São Paulo; o estudante de Alagoas faz em Alagoas, 
para que amanhã os formandos permaneçam em seus 
Estados, prestando serviços à sociedade.

Eu talvez seja leigo neste assunto, mas com a 
experiência do dia a dia, da vida, a gente chega a es-
sas evidências.

Por isso, Sr. Presidente, trago aqui algumas ano-
tações no que diz respeito à educação nacional:

O Brasil caminha a passos largos para se trans-
formar em uma moderna sociedade de classe média, 
em que cada cidadão terá acesso ampliado à educação. 
Nesse novo Brasil não haverá lugar para o analfabetis-
mo. Uma nação que se preza terá que ter a responsa-
bilidade de fazer com que sua população seja alfabe-
tizada, porque é através da educação que poderemos 
ter prosperidade. Infelizmente, nós ainda convivemos 
com a triste chaga, ainda presente em nossa realidade.

A história dos países mais avançados demons-
tra que as políticas educacionais representam a mais 
poderosa ferramenta para a edificação de um futuro 
mais justo e igualitário para os cidadãos. Inspirado nos 
melhores exemplos internacionais, o Brasil deve repro-
duzir o ciclo virtuoso de investimento para a formação 
de sua sociedade.

Somos, a um só tempo, um país moderno, di-
nâmico, rico, mas que se mostra ainda atrasado em 
alguns aspectos, como o número relativamente eleva-
do de analfabetos, sobretudo nas regiões Nordeste e 
Centro-Oeste. E nós temos aqui, frequentemente, não 
só eu, como Senador do Nordeste, como a totalidade 
dos meus companheiros, feito reiteradas manifesta-
ções no que diz respeito à continuidade da distância 
entre as regiões.

A cada dia nós pedimos para que diminuamos 
essas desigualdades, e quando se faz um levantamen-
to de números, nós chegamos à evidente conclusão 
triste de que ainda estamos muito distantes, eminente 
Senador Armando Monteiro. 

Precisamos fazer investimentos pesados nas re-
giões mais pobres do País. É preciso que haja a soli-
dariedade das regiões mais ricas, daquelas que mais 
prosperaram, porque, na verdade, ocorreram maiores 
volumes de investimentos, quer da iniciativa privada, 
quer do Poder Público. 

Quantas e quantas vezes temos visto aqui, prin-
cipalmente eu ouvi muito aqui, no momento em que 

estávamos discutindo aqui, a divisão igualitária ou 
equânime com relação aos royalties.

Ouvimos aqui, do Rio de Janeiro, por exemplo... 
Nada contra, muito pelo contrário, é um belíssimo Es-
tado, e que precisa ter, realmente, um volume muito 
grande nos seus investimentos, mas muito também em 
não fazer com que ajam em detrimento de outras regi-
ões. Então, é exatamente isso. Ao longo do tempo, da 
história deste País, fizeram concentrações de volumes 
de recursos, inclusive incentivando a iniciativa privada 
a se estabelecer nas regiões Sul e Sudeste do País, 
em detrimento do Norte e do Nordeste.

Pois bem, Sr. Presidente, a erradicação do anal-
fabetismo, portanto, figura entre as mais importantes 
metas de futuro do Brasil, que deve se esforçar para 
que, no mais curto prazo, seus índices de alfabetização 
coincidam com aqueles dos países mais prósperos e 
bem educados do mundo. 

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a Constituição 
da República inaugurou nova fase histórica em nosso 
País, em que o arbítrio cedeu lugar à ampla democrati-
zação da sociedade e do próprio Estado. Nossa Carta 
Magna consagra o valor e o papel da educação para 
o Brasil, ao estabelecer, em seu artigo 205:

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho.

O art. 214 da Constituição da República enumera, 
em seus incisos, as metas precípuas dos sucessivos 
planos nacionais de educação, entre as quais figuram 
a erradicação do analfabetismo, a universalização do 
atendimento escolar e a melhoria da qualidade do 
ensino.

Feliz o dia 5 de outubro de 1988, em que se pro-
mulgou a vigente Constituição da República, demar-
cando o início de um novo tempo, em que se aprofun-
dou a atuação do Poder Público ao lado da sociedade 
brasileira, em favor da redução do analfabetismo em 
nosso País. De fato, os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, ano 
após ano, a taxa de analfabetismo da população com 
idade igual ou superior a 15 anos vem decrescendo: 
de elevados 20%, em 1986, para 14,7%, em 1997.

Números ainda mais recentes da Pnad revelam 
que o índice de analfabetismo, em franca diminuição, 
era de 11,5% em 2004 e decresceu até o patamar de 
9,7% no ano de 2009. A estatística revela inegáveis 
avanços, porém é necessário ter em conta que, em face 
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do imenso contingente humano que forma a Nação 
brasileira, esse percentual, aparentemente baixo, na 
verdade, significa que existem nada menos que 14,1 
milhões de cidadãos ainda analfabetos em nosso País.

Em um mundo fortemente calcado em linguagem 
simbólica, a condição de analfabeto equivale a uma 
rude crueldade, a uma verdadeira violência contra o 
indivíduo. Nesse mundo tão permeado de linguagem 
simbólica, nossos concidadãos, desprovidos das ferra-
mentas cerebrais mínimas para a boa compreensão do 
seu entorno, não conseguem reconhecer o seu ônibus 
ou entender a prescrição em sua receita médica, ou a 
bula do remédio que estão tomando.

A Pnad esclarece que a taxa de analfabetismo 
diminuiu apenas 1,4% entre os anos de 2004 e 2009, 
entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade. A meta 
do atual Governo, tal como definida em consonância 
com a Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura, é que esse importante 
indicador decresça até 6,7%, em 2015.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, devemos levar 
em conta que, além de ainda elevado, o analfabetismo 
no Brasil é também desigualmente distribuído no ter-
ritório, e o Nordeste infelizmente apresenta as piores 
estatísticas nacionais. A boa notícia é que nossa região 
também obteve a maior queda na taxa de analfabetis-
mo nos últimos anos: em 2004, 22,4% dos nordesti-
nos com 15 anos de idade ou mais eram analfabetos, 
contra 18,7% em 2009.

Consideramos esse percentual excessivo, se le-
varmos em conta que, em 2009, o índice era de 5,5% 
na região Sul; de 5,7% no Sudeste; de 8% no Centro-
-Oeste; e de 10,6% na região Norte.

A despeito das diferenças regionais, entendemos 
ser do interesse de todo o País o aumento significa-
tivo dos investimentos em educação. Vale ressaltar, 
nesse sentido, que um estudo feito por organizações 
internacionais revela que o Brasil investe, no ensino 
fundamental, cerca de um quinto do que é aplicado, 
anualmente, pelos países mais ricos, todos integran-
tes da Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico.

No ano de 2007, entre os Estados-membros da 
OCDE, instituição de que fazem parte os países da Eu-
ropa, os Estados Unidos, o Chile, o México e o Japão, 
investiu-se pouco mais de US$94.500 por estudante 
para todo o ciclo do ensino fundamental, enquanto 
que, no Brasil, o investimento foi pouco superior a 
US$19.500 por educando.

O cálculo englobou dispêndios com salários de 
professores, capacitações de aprendizagem, materiais 
e instalações de ensino e o número total de matricula-
dos no sistema educacional.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a despeito de 
algumas dificuldades operacionais, identificamos, na 
consistente redução do analfabetismo brasileiro, no 
curso das últimas décadas, uma tendência de enorme 
importância para o futuro do nosso País, resultante 
dos esforços conjuntos da sociedade civil e do Estado.

Nesse sentido, o Ministério da Educação desen-
volve, desde o ano de 2003, o programa Brasil Alfa-
betizado na totalidade do território nacional e que tem 
por foco a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O 
referido programa visa ao atendimento prioritário de 
1.928 Municípios, que apresentam taxa de analfabe-
tismo igual ou superior a 25%. Vale ressaltar que apro-
ximadamente 90% desse total dos Municípios estão 
localizados na região Nordeste.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
nós, Senador Viana e Ana Rita, que representamos os 
Estados do Nordeste e do Norte brasileiro, precisamos 
lutar mais, brigar mais, brigar no bom sentido, reivin-
dicar mais, posicionar-nos nesta Casa da Federação 
para que o Nordeste brasileiro e o Norte saiam dessa 
situação humilhante. Ao longo de tantos e tantos sécu-
los, continuaremos sendo ainda um país, uma região 
de miseráveis? Não é possível que isso possa conti-
nuar acontecendo! Um país que dentro de mais alguns 
anos poderá ser a quinta economia do mundo! Como 
poderá ser a quinta economia do mundo se temos um 
contingente de mais de 18 milhões de brasileiros pas-
sando por dificuldades de miseráveis?

Isso não é possível. Não pode mais, Sr. Presiden-
te, esta Casa se manter alheia a esses tipos de ações. 
Nobre Senadora, V. Exª que tem sido uma guerreira 
nesta Casa, nós teremos que ser muito mais, mas muito 
mais mesmo, independentemente de qualquer outra 
coisa que posso imaginar. Precisamos defender com 
intransigência, com absoluta intransigência, o desen-
volvimento das regiões mais pobres deste País, para 
que possamos dizer que temos um Brasil que vive com 
dignidade, todos os brasileiros. Nós temos condições 
de fazer isso, é preciso apenas que tenhamos políticas 
próprias, sérias, nobre Senador, V. Exª que é um dos 
grandes Senadores desta Casa, que defende com ve-
emência o social, a igualdade para todos os cidadãos 
e cidadãs brasileiras.

Por isso, nobre Senador Paim, esta Casa, por 
meio desse novo pacto federativo, anunciado aqui 
ano passado pelo Presidente Sarney... E quero dizer 
aqui, da tribuna da Casa: não precisa criar comissão 
de extraordinárias pessoas, vamos criar condições 
aqui nesta Casa. Os notáveis estão aqui, aqueles que 
disputaram os votos majoritários dos Estados e vie-
ram para esta Casa. Então, é preciso que tenhamos 
de tirar, entre nós, Senadores e Senadoras capazes 
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de analisar com absoluta responsabilidade as ações 
para desenvolver este País, para que a gente possa, 
realmente, ter igualdade de distribuição de renda, lo-
gicamente que obedecendo a determinados critérios, 
mas que também não possamos colocar tanto para lá 
e um quanto para cá. Teremos de fazer essas análi-
ses, nobre Senador.

E hoje eu me comprometia com o Senador 
Wellington Dias e recebi uma comunicação do Presi-
dente Sarney, porque existem, tramitando na comis-
são que presido, projetos que tratam da distribuição 
do FPM, e temos até o final deste ano, por decisão do 
Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei atual 
inconstitucional, para que esta Casa possa estabelecer 
as regras para a distribuição do Fundo de Participação. 
Então, além dessa, outras ações terão de ser tratadas 
nesta Casa, pelos Senadores que representam os 
Estados brasileiros na Casa do Congresso Nacional.

Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de, ao en-
cerrar, agradecer a V. Exª pela tolerância e aos meus 
pares e dizer que nós teremos, cada dia mais, cada 
um de nós, independentemente do Sul, do Sudeste, 
do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, pois todos 
nós somos brasileiros, graças a Deus... E observemos 
que esse é talvez um dos únicos países do mundo em 
que, com sua extensão territorial, com mais de 200 mi-
lhões de habitantes, falamos a mesma língua; a mesma 
língua no Rio Grande do Sul, como a mesma língua 
numa das cidades mais pobres do Estado de Alagoas.

Daí por que, Sr. Presidente, temos o compromis-
so, nesta Casa, de fazer com que as coisas possam 
acontecer no País, minimizando as dificuldades que 
ainda existem, inúmeras e muitas, em diversos seg-
mentos dos setores da sociedade brasileira.

Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador Benedito de Lira, pelo 
seu pronunciamento, defendendo a educação e igual-
dade de oportunidade e direitos para todos, no viés do 
novo pacto federativo. Parabéns a V. Exª!

De imediato, chamamos, como Líder, o Senador 
Jorge Viana, do bloco de apoio ao Governo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
colegas Senadores, Senadoras, estive agora em uma 
audiência com a Ministra Izabella; daqui a um pouco, 
tenho uma audiência com o Ministro Guido Mantega, 
e venho à tribuna do Senado Federal, primeiro, para 
agradecer o envolvimento de muitos colegas da Casa, 
do Senado, do Presidente, de todos, pelo gesto de soli-
dariedade com a situação que uma parcela importante 
do povo acriano enfrenta, que é a calamidade públi-
ca decretada na capital do Acre, Rio Branco, também 

no Município de Brasiléia e a situação de emergência 
em 6 outros Municípios. O Acre tem 22 Municípios e 
nós temos 8 Municípios enfrentando uma situação da 
maior gravidade.

Hoje, agora à noite, a medição do rio mostra que 
o rio baixou dos 16m, então, já tivemos uma diminuição 
das águas em 1,5m.

Essa é uma etapa que, graças a Deus, estamos 
vencendo, mas agora começa a se agravar a outra si-
tuação, que é organizar a volta para casa de milhares 
de famílias.

Graças ao empenho, ao envolvimento do Pre-
feito Angelim, do Governador Tião Viana, do apoio do 
Ministério da Defesa, do Exército, do Comando Militar 
da Amazônia, da Força Aérea Brasileira e também do 
Ministério da Integração com a Defesa Civil Nacional, 
a situação no Acre não saiu do controle.

Mas, de ontem para cá, a bancada acriana re-
solveu agir conjuntamente. Tivemos, hoje à tarde, uma 
reunião com a Ministra Ideli, no Palácio do Planalto. 
Pela primeira vez, toda a Bancada do Acre unida, três 
Senadores e oito Deputados Federais. Mas, antes da 
reunião, fiz uma ligação para o Governador Tião Viana, 
Presidente Paim, para o Prefeito Raimundo Angelim 
e conversei com a administração de Brasiléia, que é 
dirigida pela Prefeita Leila. Para que V. Exª tenha uma 
ideia, até o dia de hoje, apenas R$1 milhão chegou 
de ajuda para o Acre, para a Prefeitura de Rio Branco.

Isso demonstra, claramente, que o Congresso 
Nacional tem de reestruturar a Defesa Civil.

Fui Presidente de uma Comissão Temporária de 
Defesa Civil, que teve como Relator o Senador Casil-
do Maldaner e como Vice-Presidente o Senador Iná-
cio Arruda, andamos o Brasil inteiro, preparamos uma 
proposta, está na Comissão de Constituição e Justiça, 
o Congresso aprecia hoje uma medida provisória que 
procura mudar a Lei do Sistema Nacional de Defesa 
Civil, e a realidade se impõe.

Dois ministros foram no Acre e assumiram um 
compromisso. O Ministro Fernando Bezerra, o Ministro 
das Cidades. Foram lá e assumiram o compromisso do 
socorro com o Governador Tião Viana e com o Prefeito 
Raimundo Angelim, e o lamentável é que, com o com-
promisso assumido, funcionários inclusive do próprio 
Ministério da Integração, como o Secretário Executivo 
e o próprio Ministro, empenhados, mas a burocracia 
impede que a ajuda chegue.

Falei para a Ministra Ideli: o Governador pediu 
12 milhões de socorro para emergência, para comida, 
para água, para assistência, que o Estado está dando, 
porque o Governo do Estado não está medindo esfor-
ços. O Prefeito Angelim pediu 9 milhões, ou seja, R$21 
milhões para socorrer e apenas R$1 milhão chegou!
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A Ministra Ideli, que nos acolheu muito bem, as-
sumiu de tomar providências. Mas, como ex-prefeito, 
como ex-governador, por já haver enfrentado situações 
parecidas com essa, mas nada igual, porque esse é o 
maior desastre natural da história do Acre, eu lamento 
que o Brasil ainda trate com certo descaso o problema 
da Defesa Civil.

E o pior: os instrumentos que são criados não 
funcionam no momento que deles se precisa! Tem 
um cartão da Defesa Civil. O Prefeito Angelim, de Rio 
Branco hoje me falava sobre o cartão. Agora, para se 
dar transparência, há o cartão da Defesa Civil. O pre-
feito vai assumindo os compromissos, usando aquele 
cartão do tal 1 milhão.

Mas, diferente do nosso cartão de usuário, não 
há débito nesse cartão; é apenas crédito. E aí você 
está no interior da Amazônia, vivendo o problema 
da situação de calamidade, onde o Banco do Brasil 
não funciona, onde nenhuma agência dos Correios 
ou agência bancária funciona, e você tem que andar 
com o cartão para fazer os pagamentos para o dono 
do caminhão, alugado para fazer mudanças!

Essa é uma situação... Parece uma ilha da fan-
tasia. Faz-se algo no País pensando-se no Sul e no 
Sudeste, é uma outra realidade. O prefeito me dizia 
hoje que alugou seis caminhões de pessoas proprie-
tárias. Agora, um deles tem que conseguir uma má-
quina de cartão de crédito para receber o dinheiro em 
nome dos seis.

Então, são situações que nós, parlamentares, le-
gisladores, podemos, devemos mudar. Há boa vontade, 
há até decisão tomada, mas as coisas não acontecem. 
Se o Governador Tião Viana, o Prefeito Raimundo An-
gelim, a Prefeita Leila estivessem esperando os recur-
sos para começar a socorrer, o milagre que estamos 
vivendo no Acre não teria acontecido. Mais de 100 mil 
pessoas afetadas em Rio Branco e nenhum óbito li-
gado diretamente à subida das águas.

Lamentavelmente, perdemos a vida de um jovem 
voluntário que estava atendendo, entregando cestas 
básicas, e morreu eletrocutado pela irresponsabilidade 
de pessoas que, ilegalmente, faziam ligações clandes-
tinas de casa. É uma fatalidade!

Mas eu gostaria de encerrar as minhas palavras 
dizendo que a própria cobertura da imprensa nacio-
nal não tem sido adequada com o Acre. Eu agradeço 
àqueles que se manifestam, mas a grande imprensa 
está tratando o maior desastre natural da história do 
Acre, que afetou milhares de vidas de pessoas que 
não terão jeito... São pessoas que perderam tudo! O 
pouco que tinham foi perdido. Quando há problemas 
em outras regiões, há solidariedade de toda parte, 
a imprensa reservando espaço para mobilizar, e la-

mentavelmente nós tivemos, ontem mesmo, no Jor-
nal Nacional, uma lamentável cobertura do que está 
ocorrendo em Rio Branco; lamentável sob todos os 
aspectos a cobertura do Jornal Nacional. E eu espero 
que a imprensa brasileira, que é tão importante como 
instrumento de mobilização, de informação e até de 
questionamento, principalmente de questionamento 
dos próprios governos, possa colaborar com uma po-
pulação que passa por dificuldades, pois só a união 
de todos pode diminuir o sofrimento dessas famílias.

O Governador Tião Viana está se dedicando, de 
manhã, à tarde e à noite, para bem conduzir esse pro-
blema. O Prefeito Raimundo Angelim também. As forças 
que trabalham na área de segurança, todo o pessoal 
da defesa civil, inclusive federal, também estão empe-
nhadas, mas nós temos de fazer correções imediatas. 
A bancada federal está unida, oferecendo, inclusive, 
as emendas todas de bancada e pessoais para serem 
convertidas em ações imediatas para socorrer as fa-
mílias. Mas eu venho aqui, à tribuna do Senado, para 
pedir, como já fiz para a Ministra Ideli, que haja uma 
atenção diferenciada para a situação de sofrimento da 
população acriana. É muito importante. O Governador 
Tião Viana precisa de recursos, de apoio para seguir 
conduzindo bem esse drama que uma parcela enorme 
do povo acriano enfrenta. O Prefeito Raimundo Ange-
lim precisa desse apoio. E eu, como ex-prefeito, como 
ex-governador e como Senador, não posso me calar 
diante dessa necessidade.

Estou indo para Rio Branco amanhã e espero, 
sinceramente, levar boas notícias para os gestores des-
sa crise por esse grande desastre natural que ocorreu 
no Acre com a cheia do rio Acre.

Então, Sr. Presidente, muito obrigado. Que a 
sensibilidade possa tocar o coração de todos para 
ajudarem e serem solidários com as dificuldades que 
o povo acriano enfrenta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Nossa total solidariedade, Senador Jorge Via-
na. Leve um abraço ao nosso amigo, ex-Senador Tião 
Viana e também ao Prefeito Angelim.

Tenho certeza de que, no que depender desta 
Casa, estaremos caminhando juntos hoje e sempre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do 
microfone.) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Passamos, de imediato, a palavra ao Senador 
João Vicente Claudino, do PTB do Piauí.

Dispõe V. Exª do tempo regimental para o seu 
pronunciamento com a devida tolerância sempre desta 
Presidência com o seu discurso.
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O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, na 
semana anterior ao Carnaval nós estivemos aqui regis-
trando alguns fatos do Estado do Piauí e eu coloquei 
uma cobrança em cima de uma mensagem oficial do 
Governo do Estado, lida na abertura do ano Legislati-
vo, na Assembléia legislativa do Piauí. E ao buscar as 
informações corretas, nós vimos dados bem diferentes 
da realidade, onde lá eu destacava principalmente a 
área que nós definimos como prioritária e temos tido 
uma atuação aqui no Senado em relação à educação, 
onde fazemos parte, desde que chegamos aqui, como 
membro da Comissão de Educação do Senado, um 
dado que se fosse verdadeiro, seria um dado que nós 
tínhamos que conhecer in loco, conhecer esse mode-
lo tão exitoso de educação do Estado. Onde lá o que 
nos despertou foi que o Estado tinha saltado de 2010 
– quando o ex-Governador, hoje Senador Wellington 
Dias, havia deixado o Estado para se disputar o Sena-
do – de 19 escolas de tempo integral para 181 escolas. 
Era um dado impressionante, porque se em oito anos 
um governo tinha conseguido implementar apenas 
19 escolas, 2,4 escolas/ano; o outro que assumiu, em 
um tinha feito 162 escolas. É um resultado que, sendo 
verdadeiro, deveria ser coberto de aplauso. 

Mas buscando esses dados nós vimos que nem 
era 19, porque o MEC tem registrado um número maior, 
porque no MEC há um registro de 40 escolas de tempo 
integral, nem a realidade de hoje que é 181. E esse 
tema e essa cobrança geraram uma polêmica muito 
grande que tomou todos os jornais, todos os canais 
de televisão, todos os portais. E foi uma cobrança tão 
forte que obrigou o governo a divulgar uma lista de 
onde estavam implementadas essas 181 escolas de 
tempo integral.

Mas, de lá para cá, começa a tentar justificar to-
dos esses dados com outros programas implementados 
pelo Ministério de Educação, como é um programa de 
ampliação de jornada, que em algumas escolas turmas 
são acrescidas em mais duas horas e meia de aula 
em um contra turno escolar e que se chama Programa 
Mais Educação. 

Hoje, nós não sabemos, nós não conseguimos 
identificar, de uma maneira clara, qual a escola de 
tempo integral no Piauí e quais as escolas que estão 
implementadas nesse Programa Mais Educação, do 
Ministério da Educação. 

Começamos todo um trabalho em cima dessa 
lista divulgada pelo governo do Estado de uma equi-
pe, não só nos, mas a própria imprensa de verificar in
loco para não sermos levianos ao fazermos qualquer 
crítica ou cobrança administrativa em um área que nós 

entendemos que é mais importante para um Estado 
pobre economicamente, mas rico em recursos naturais, 
que é o Estado do Piauí alavancar o seu verdadeiro 
desenvolvimento e transformar a realidade econômica 
e social do nosso Estado, sem ter como base firme, 
em dados concretos, de estatística confiáveis, porque 
é por meio das estatísticas, Presidente Paim, que co-
nhecemos a realidade do nosso Estado, das nossas 
comunidades, seja ela na saúde, seja na educação, 
seja nos programas sociais, seja na qualidade de vida. 
E ai nós continuamos a ver e nos surpreendemos e 
continuarmos fazendo esse levantamento, de escolas. 
Colocamos até um grupo técnico para acompanhá-las, 
ainda hoje nós vemos portais de Teresina fazer aqui 
também acompanhamentos e lançar a matéria, como 
aqui o portal GPI, ontem a TV Cidade Verde fez uma 
reportagem de escolas que estão nas listas, mas que 
há seis meses estão fechadas. 

Mas eu fico muito triste, Senador Paulo Paim, 
porque essa escola é até de um gaúcho, que é o nosso 
Presidente Vargas. Presidente e fundador do PTB, lá 
de São Borja. Essa escola infelizmente não funciona. 

Aqui tem depoimento de uma diretora, Escola 
Anicota Burlamaqui, que inclusive diz que a escola 
já teve até o registro na Receita Federal cancelado, 
mas consta da lista das escolas de tempo integral. E 
os alunos que existiam nessa escola foram absorvi-
dos – a diretora é a Srª Deusa Silva – por essa outra 
escola que consta da lista. Encontramos outras distor-
ções. Aqui encontramos, está aqui na reportagem, a 
Escola Vaz da Costa, em que o Diretor Titular Gilvan 
Cabral diz que a escola fica prejudicada em receber 
recursos até de outros programas de educação, por-
que ela até hoje não tem a regularização fundiária da 
escola. Quer dizer, a titularidade da propriedade ainda 
não é do Estado do Piauí.

Então, são dados como esses, Presidente Paim: 
escolas que constam da lista que estão hoje transferi-
das para Municípios; escolas sem estrutura física, como 
no interior do Estado, na cidade de Valença, com um 
contingente de quase 400 alunos, sendo que 150 são 
colocados como turma de tempo integral, escolas que 
possuem banheiro sem porta, sem chuveiro. Como 
esses alunos passam o dia na escola, sem condição 
de tomar um banho para revigorar suas energias para 
o contraturno escolar à tarde? Escolas sem estrutura 
acadêmica. Nós vimos – e isso foi reportagem e denún-
cia até na Folha de S.Paulo – professores que passam 
para lecionar História e hoje estão lecionando Física. 
Não sei como funciona isso.

É uma gama de distorções, de absurdos.
Nós estivemos, na semana passada, Senador Ri-

cardo Ferraço, na zona leste de Teresina, bem central, 
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na Escola Darcy de Araújo. Uma obra em uma escola 
dessas de tempo integral foi paralisada, e o constru-
tor, revoltado, colocou uma placa: “Paramos a obra por 
falta de pagamento do Estado”.

É por isso, Presidente Paulo Paim, que nós te-
mos que ter aqui – e eu sempre pautei minha condu-
ta e minha postura no Senado de fazer cobranças em 
cima de dados concretos – que a gente possa, em um 
Estado que sabemos que tem dificuldades a serem 
suplantadas com muito esforço, com muito trabalho 
e determinação, como é o nosso valoroso Estado do 
Piauí, onde deveria iniciar o ano letivo nesta semana... 
Talvez o Piauí seja um dos últimos Estados a iniciar o 
ano letivo. Era para começar na segunda-feira agora, 
dia 6 de março, mas os professores do Estado também 
deflagraram uma greve.

Então, é o pior dos mundos, é o pior da falta de 
confiança nos dados que orientam os programas da 
educação, é o pior da estrutura.

Nós vimos uma reportagem que passou ontem 
na televisão do nosso Estado, na SBT do Piauí, que 
mostrou que o Ifet do Estado doou equipamentos para 
uma escola supostamente de tempo integral, e a es-
cola os recebeu. Os equipamentos estão há mais de 
um ano no corredor da escola. Ainda estão no corre-
dor da escola. Da mesma maneira que desceram do 
caminhão foram deixados na escola.

Então, é lamentável. Nós ficamos perplexos.
Soube até do programa extraoficial – não quero 

ser leviano e dizer que isso aconteceria – do PSB na-
cional, que deve ir ao ar. O Piauí teria uma exceção 
nesse programa para mostrar um modelo de escola de 
tempo integral que existe no Estado do Piauí. É bom, 
antes de mostrar isso, visitarem as escolas de tempo 
integral no Estado do Piauí, para não cometerem um 
equívoco, principalmente num partido tão valoroso, de 
uma história tão bonita. Lembro-me aqui da história 
de luta do Governador, do líder político Miguel Arra-
es, que deu ao PSB essa visibilidade exponencial em 
nível de Brasil.

Fico muito preocupado com ações dessa natu-
reza e tenho recebido diversos e-mails de manifesta-
ções de professores, de denúncias de situações que 
agravam muito mais.

Isso me levou, Presidente Paim, a entrar com 
um requerimento no Senado. De acordo com o Regi-
mento Interno do Senado, requeri que seja solicitado 
ao Sr. Ministro da Educação Aloizio Mercadante um 
número grande de informações, até para saber se o 
Ministério tem conhecimento, como está fiscalizando, 
como está acompanhando, definindo conceitos desse 
programa, para que fique claro, porque o secretário 
disse que estamos compreendendo diferentemente o 

programa. Mas eu quero definir conceitos claros. Quero 
saber quantidade de recursos que já foram transferi-
dos para o Estado do Piauí, se esses recursos estão 
sendo acompanhados, a sua aplicação, a previsão de 
recursos para o futuro, que deverão ser aplicados. In-
clusive, incluí aqui mais um assunto que eu acho de 
suma importância que é informações sobre o programa 
Saúde na Escola. É outro tema que nós vamos tratar.

Nós vamos tratar do tema da Campanha da Fra-
ternidade deste ano, a saúde pública, para uma saúde 
mais justa, humana, resoluta, que atenda à população 
na resolução dos seus problemas maiores. Então, é 
um requerimento que encaminhamos. Temos certeza 
de que o Ministro nos dará essas informações para 
que tenhamos um quadro real e para saber se o Mi-
nistério da Educação tem acompanhado o verdadei-
ro quadro na implantação dessas escolas, tanto das 
escolas de tempo integral no Estado do Piauí, quanto 
na implantação deste programa da Presidente Dilma, 
Mais Educação.

Presidente Paim, aproveitando esta oportunida-
de, quero fazer alguns registros. Quero dar entrada 
num voto de pesar. 

Esta semana faleceu em Teresina o professor Eli 
Batista. O professor Eli Batista iniciou seus estudos em 
dança há pouco mais de 40 anos no Teatro Municipal 
de São Paulo. Em seguida, voltou a Teresina, onde 
fundou a escola de dança. Mas o mais importante do 
trabalho pela cultura no Estado, primeiro, é o trabalho 
comunitário que ele realizava na cidade. Ele faleceu 
de infarto fulminante, mas era um homem de coração 
muito bom, grande, que deixou... Eu estive no seu ve-
lório e vi a comoção de pessoas, de alunos e ex-alunos 
que prestavam sua solidariedade. 

Eu quero aqui dar entrada neste requerimento e 
que seja extensivo a sua família, aos filhos, à Tamires 
e ao Eli Junior, a sua mãe, com o reconhecimento do 
trabalho, principalmente comunitário, que o professor 
Eli Batista desenvolveu no Estado do Piauí.

Quero registrar também, Presidente Paim, que 
hoje estivemos no lançamento de suma importância 
do livro Brasil em Dados Comparativos das Unida-
des Federadas, de autoria do Deputado Júlio César 
Lima, do PSD do Estado do Piauí. Ele é um estudio-
so. Nesse livro, tenho certeza, temos diversos Brasis 
e temos que lutar para que sejamos um único Brasil, 
justo, como aqui foi bem colocado, por meio da educa-
ção, pelo Senador Benedito de Lira, mas aqui mostra 
as diferenças que temos na economia, nos recursos, 
nos investimentos e os desafios que temos. É um livro 
completo. O Deputado Júlio César é muito criterioso, 
que estuda muito bem essa radiografia dos números, 
das estatísticas de todo o Brasil.
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Para finalizar, Presidente Paim, eu teria mais um 
discurso sobre seguro safra, mas vou deixá-lo para outra 
oportunidade. Entretanto, queria pedir que, conforme 
o Regimento, ficasse registrado um discurso que eu 
devia ter feito há algumas semanas sobre saúde pú-
blica. Quero pedir que ele seja registrado nos Anais da 
Casa, pois esse é um tema de que vamos tratar muito 
neste ano. Vamos tratar, inclusive, da saúde pública no 
Estado do Piauí, tema de suma importância.

Tenho certeza de que as vezes em que tivemos 
audiência com a Presidente Dilma, do olho clínico, da 
preocupação que a Presidente Dilma tem com a saúde 
pública, assim como da liderança e da competência 
que o Ministro Padilha tem à frente do Ministério da 
Saúde. Pelas suas ações e pelo trabalho que vem de-
senvolvendo, acredito que ele ficará na História como 
um grande Ministro da Saúde do Brasil. É um tema 
sobre o qual vamos discorrer, mas queria que ficas-
se, conforme o Regimento do Senado, esse discurso.

Por fim, quero dizer que estão assistindo à sessão 
nesta noite, até esta hora, quase 20h50min, o Vereador 
de Teresina, Olésio Coutinho, do PTB, Líder do Prefei-
to Elmano Férrer na Câmara Municipal, a Secretária 
do Cerimonial da Prefeitura, a quem, carinhosamente, 
chamamos “Dona Rosarinha”, e o Secretário Geral do 
PTB no Estado do Piauí, Sr. Rossini Lima.

Agradeço a tolerância da Mesa.
Esses são os fatos que eu queria registrar a res-

peito do nosso Piauí.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JOÃO VICENTE 
CLAUDINO.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB/PI. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, hoje gostaria de me manifestar sobre um 
tema que certamente trará um debate acalorado para 
o Plenário desta Casa. Estou me referindo ao proje-
to de regulamentação da emenda constitucional n° 
29, de 2000, de autoria do estimado ex senador Tião 
Vianna, atual Governador do Estado do Acre, que foi 
recentemente aprovada na Câmara dos Deputados e 
que está novamente tramitando no Senado.

Neste ponto acredito ser importante fazer alguns 
comentários sobre este projeto, o PLS 121/07 Com-
plementar – Sr. Presidente, estou fazendo todas estas 
referências porque gostaria, com esse pronunciamento, 
de passar o máximo de informações aos brasileiros e 
brasileiras que acompanham diariamente os trabalhos 
do Congresso Nacional e, com isso, trazer a população, 
por intermédio de seus representantes, para a discus-
são e votação desta importante matéria.

Para os que não possuem acesso à internet, farei 
um pequeno resumo do que estamos tratando aqui: A 
emenda constitucional n° 29 foi promulgada em 2000, 
mais precisamente no dia 13 de setembro daquele ano, 
e a partir de então Estados e Municípios passaram a 
ser obrigados a aplicar, respectivamente, 12% e 15% 
de suas arrecadações tributárias na manutenção da 
saúde pública. Na época, foi a solução encontrada para 
garantir investimentos mínimos para a saúde.

Todavia, Sras. e Srs. Senadores, o que era para 
ser uma fonte fiel de recursos para a saúde pública 
acabou por ser transformar em uma fonte alternativa 
para gastos do administrador público. Com os recursos 
da emenda n° 29 estão sendo pagos despesas com 
merenda escolar, despesas com ações de saneamento 
e, até mesmo, para pagamento de serviços de coleta 
de lixo público, dentre outros. Tais ações, certamen-
te, são importantes para a melhoria da qualidade de 
vida da população brasileira, mas este recurso, o pro-
veniente da emenda n° 29, não tinha esta destinação.

Para por fim a essa distorção, o ex senador e mé-
dico Tião Vianna apresentou em 2007 um projeto para 
regulamentar como poderiam ser gastos os recursos 
destinados pela emenda n° 29. Como o próprio autor 
definiu em seu projeto, as ações e serviços públicos 
de saúde são implementadas de modo a impedir que 
atividades alheias à área sejam financiadas com re-
cursos da saúde e que a população fique desassistida.

Sr. Presidente, praticamente todos os dias vemos 
algumas autoridades do governo brasileiro falarem so-
bre a necessidade de criação de um novo imposto para 
a saúde, a Contribuição Social para a Saúde -CSS, 
uma espécie de CPMF – aquele imposto sobre movi-
mentações financeiras que foí criado com o objetivo 
de arrecadar mais recursos para a saúde, se levarmos 
em consideração o principal entrave para uma saúde 
mais eficiente, e xxxxx é o seu financiamento.

O Governo não conseguiu implementar a CSS 
no momento em que apreciou o projeto que regula-
menta a emenda n° 29 na Câmara dos Deputados. E 
agora, no Senado, essa alteração não pode prosperar. 
De antemão, informo meu posicionamento contrário a 
criação de um novo imposto para a saúde. Acredito que 
o problema não seja apenas falta de recursos, e sim a 
má gestão destes. E o problema da saúde publica não 
é um problema recente no Brasil.

Não podíamos falar em saúde no Brasil nos tem-
pos de colônia. Naquelas épocas, em caso de enfer-
midade, o doente somente poderia recorrer a um pajé, 
que entoaria cantos e usaria ervas para promover a 
“cura” do seu paciente, ou então aguardar a visita de 
um boticário, que eram os profissionais de saúde, tidos 
como experts no uso de fármacos e medicamentos, 
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que viajavam pelo Brasil Colônia vendendo os seus 
produtos. Estas foram as únicas formas de assistência 
médica no Brasil à época.

As coisas somente começaram a mudar em nos-
so País com a chegada da família real portuguesa, em 
1808. Para atender as necessidades da corte recém 
instalada no Brasil foram criadas as 2 primeiras esco-
las de medicina, já que nesta época existiam apenas 
4 médicos na cidade do Rio de Janeiro. E nada mais 
foi feito no Brasil até a República. As primeiras medi-
das sanitaristas no Brasil foram promovidas pelo mé-
dico Oswaldo Cruz, nomeado pelo então presidente 
Rodrigues Alves nos anos de 1902. Oswaldo Cruz foi 
designado para dar uma solução para os problemas 
de saúde do antigo Rio de Janeiro, dada a ausência de 
saneamento básico na cidade e as várias doenças que 
se espalhavam facilmente. A população não entendeu 
bem as medidas adotadas pelo médico sanitarista o 
que resultou na Revolta das Vacinas.

Muita coisa ainda se passou até a chegada do 
Serviço Único de Saúde – SUS, oriundo da Constitui-
ção de 1988, e que tinha como conceito básico a uni-
versalização do atendimento à saúde.

Sr. Presidente, nesta situação onde estamos 
discutindo quais serão os destinos para os recursos 
oriundos do pré sal, e ouvimos, quase que diariamen-
te, senadores fluminenses falando sobre os prejuízos 
que o Estado do Rio de Janeiro poderá sofrer com a 
divisão dos royalties do pré sal com estados não pro-
dutores, gostaria de fazer algumas ponderações com 
o objetivo de aprofundar um pouco este debate. Te-
nho ouvido atentamente aos pronunciamentos onde 
são comparados números do meu Estado, o Piauí, e 
números do Estado do Rio de Janeiro.

Vamos, então, aos números referentes ao ano de 
2010, que tiveram como fonte o IBGE, SIAFI, Ministé-
rio da Previdência e Assistência Social, Secretaria do 
Tesouro Nacional, todos dados públicos e acessíveis 
aos cidadãos.

Comparando índices per capita e tendo em vis-
ta que a população do Piauí corresponde a 1,64% da 
população nacional, enquanto a população do Rio 
de Janeiro coiTesponde a 8,39%, temos que a média 
nacional é de R$ 2.509, a renda per capita do Estado 
do Piauí é de apenas R$ 1.676; já a do Estado do Rio 
de Janeiro é de R$ 3.052, quase 40% a mais do que 
a média nacional.

Vamos avançar mais um pouco. Enquanto apenas 
13,48% da população é considerada pobre no Esta-
do do Rio de Janeiro, este percentual eleva-se para 
38,59% da população no Piauí, sendo que a média 
nacional é de 21,42%. Ou seja, o Rio de Janeiro tem 
uma população considerada pobre abaixo da média 

nacional. Com relação à expectativa de vida, a média 
nacional é de 73,09 anos. No Rio de Janeiro é supe-
rior, quase 74 anos. Já no Piauí a expectativa de vida 
não chega a 70 anos. Mortalidade infantil, outro dado 
relevante: média nacional 22,5 mortos por mil nasci-
mentos; No Piauí essa média é bem superior. De cada 
1000 crianças que nascem 26,2 vão a óbito. No Rio 
de Janeiro esse número é inferior a média nacional, 
de 18,3 mortes por mil nascimentos.

Já que meu pronunciamento é sobre saúde, va-
mos a dados sobre a saúde: enquanto a média nacional 
dos recursos per capita aplicados pelo SUS é de R$ 
153, no Rio de Janeiro este valor chega a R$ 215. Já no 
Piauí o valor é de apenas R$ 139, portanto abaixo da 
média. Sobre os recursos per capita aplicados para a 
assistência farmacêutica e insumos estratégicos temos 
como média nacional R$ 30. O valor destinado para 
esta finalidade no Piauí é de apenas R$ 19 enquanto 
o Rio de Janeiro recebe R$ 41.

Por estas razões, e por acreditar que o petróleo 
do pré sal é um patrimônio do Brasil, que estamos lu-
tando por uma distribuição mais igualitária dos recur-
sos que advirão do fundo do mar, na costa brasileira, 
e não de parte o território de um ou outro estado, dito 
produtor. Recursos que poderão financiar a educação 
e a saúde, requisitos imprescindíveis para o avanço 
do nosso País.

É obvio que evoluímos no trato à saúde pública, 
mas ainda vivenciamos graves problemas, desde falta 
de médicos e medicamentos até problemas de infra 
estrutura nas unidades de saúde, que em muitas ve-
zes são inadequadas e desprovidas de recursos ele-
mentares para as ações de saúde que são neles pre-
vistas. Mas, no meu entender Sr. Presidente, o maior 
problema para a questão da saúde pública no Brasil 
é a má gestão dos recursos. E por esta razão sou to-
talmente contrário a criação de um novo imposto com 
esta finalidade.

Vejamos, a Organização Mundial da Saúde – 
OMS divulgou recentemente seu relatório anual, e os 
dados são alarmantes. Das 192 nações avaliadas pela 
OMS, apenas 41 têm um índice mais preocupante que 
o do Brasil.

Segundo a OMS, a prioridade política do governo 
em relação à saúde é mensurada pela quantidade de 
recursos do orçamento nacional que é destinada ao 
tema. A parcela do Orçamento do governo brasileiro 
destinada à saúde é de apenas 6%. Para se ter uma 
idéia comparativa sobre esse valor, a média africana 
é de 9,6%.

O Brasil está entre os 24 países que menos desti-
nam recursos de seu Orçamento para o setor. O nosso 
índice é menos da metade da média mundial, de 13,9%.
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Além disso, os dados da OMS apontam que 56% 
dos gastos com a saúde são financiados pelo “bolso 
do cidadão”, e que os 44% restantes são arcados pelo 
Governo. Com isso, o custo médio da saúde ao bolso 
de um brasileiro é superior ao da média mundial.

Gostaria de fazer uma pergunta àqueles que de-
fendem a criação da CSS: se a saúde é vista como o 
problema número um do Brasil., por que ainda gasta-
mos mais em outros setores do que em saúde?

Antes de falar na criação de um novo imposto 
deveríamos trabalhar para que fossem criados meios 
que permitissem a melhoria da gestão dos recursos já 
existentes para a saúde pública. Um perfeito exemplo 
disso seria o Conselho de Gestão Fiscal para os re-
cursos da Saúde que ainda não está em vigor apenas 
por falta de regulamentação.

Aprimorar a gestão da saúde pública significa 
basicamente melhorar a aplicação dos recursos, com-
batendo o desperdício e, principalmente, os desvios 
nos órgãos públicos.

Mas, Sr. Presidente, também precisamos enten-
der que para melhorar as condições de saúde para a 
população brasileira serão necessárias várias medidas. 
Não podemos tratar a questão da saúde pontualmente. 
Se nós investirmos mais recursos na educação estare-
mos promovendo melhorias para a saúde pública; tam-
bém precisamos investir mais recursos em políticas de 
saneamento básico; da mesma forma, mais recursos 
em programas sociais de combate à miséria; mais in-
vestimentos em habitação e urbanização; precisamos 
promover políticas públicas que promovam a criação 
de novos postos de trabalho, e, conseqüentemente, 
em um aumento de renda; todas são ações imprescin-
díveis para promovermos, mesmo que indiretamente, 
para a melhoria da qualidade de vida, com mais saúde 
e com menos gastos.

Sras. e Srs. Senadores, podemos perceber a co-
nexão entre todas essas ações. Com mais educação, 
mais trabalho e renda, melhores condições de moradia 
e uma melhor qualidade de vida refletirão em menos 
problemas de saúde. A filosofia chinesa adotou uma 
ordem de prioridade para a aplicação de recursos em 
seu governo.

Em primeiro lugar vinha a aplicação de recursos 
para alimentação do povo. Em segundo, a aplicação 
de recursos para a construção e melhoria das habita-
ções para moradia. Depois, em terceiro lugar, vinham 
os gastos para a educação. No quarto lugar figurava 
gastos com transporte e investimentos na geração de 
trabalho. Somente em quinto lugar que apareceria gas-
tos com saúde da lista de prioridades. E qual a razão 
para a saúde aparecer somente em quinto lugar? Por-
que se acreditava, e concordo plenamente com esse 

pensamento, que uma pessoa que estivesse bem ali-
mentada, que morasse em um lugar digno, que tivesse 
uma boa formação educacional, que tivesse acesso 
a meios de transporte e a um trabalho estaria menos 
propensa a ter problemas de saúde.

Sras. e Srs. Senadores, de tudo o que foi dito 
aqui, acredito que seja a corrupção o pior problema da 
saúde pública no Brasil. Somente entre 2002 e 2011 
a Controladoria Geral da União ~~ CGU verificou que 
2,3 bilhões de reais se esvaíram pelos ralos da corrup-
ção no Brasil. A saúde, sozinha, responde por mais de 
um terço de todo o dinheiro perdido pela União com 
corrupção neste período. Mais de 6,8 bilhões de reais 
foram desviados, dinheiro que deveria ser usado em 
prol da população brasileira.

2,3 bilhões de reais, Sr. Presidente. Estou falando 
isso porque, como disse anteriormente, quero trazer a 
população para o debate sobre a criação de um novo 
imposto para a saúde.

Sras. e Srs. Senadores, vamos piorar um pouco 
mais a situação: esse número reflete apenas 3.205 
fraudes ou outras irregularidades que foram identifica-
das pela CGU ou pelo Ministério da Saúde do número 
total de contratos e convênios firmados no período de 
2002 a 2011. Imaginem o número de irregularidades 
que permaneceram encobertas e obscuras, e o mon-
tante de recursos decorrentes destas operações e 
que, infelizmente, não puderam ser descobertas pelo 
eficiente trabalho de nossos órgãos controladores. Isto 
porque a estrutura de controle dos recursos da saúde 
é mínima se comparado com os recursos que ela deve 
auditar. Por exemplo, para o controle dos recursos do 
SUS existem cerca de 500 auditores na ativa, e o nú-
mero mínimo estimado pela própria União Nacional dos 
Auditores do SUS seria em torno de 1500 servidores.

Nos últimos quatro anos a CGU apontou desvios 
de R$ 662,2 milhões no Fundo Nacional de Saúde. 
Somente esse valor permitiria a construção de 1.439 
unidades básicas de saúde e de 24 Unidades de Pron-
to-Atendimento (UPAs), além de pagar os salários de 
um ano inteiro, com 13° salário, de 1.156 equipes do 
Saúde da Família.

São vários os exemplos dos desvios praticados. As 
fraudes mais comuns incluem compras e pagamentos 
irregulares, superfaturamentos, desperdício com cons-
trução de hospitais que não entram em funcionamento.

Apenas entre janeiro e junho de 2011, foram en-
caminhados para o Tribunal de Contas da União 193 
processos que versavam sobre a má aplicação de re-
cursos para a saúde e que totalizavam um passivo de 
mais de 562 milhões de reais.

No Piauí os problemas da saúde pública deixa-
ram o patamar da tolerabilidade para alcançar limites 
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inaceitáveis. A questão da saúde pública no meu Es-
tado que já estava na UTI, em uma situação crítica, 
está agora entrando em uma fase terminal. Enquanto 
a maior parcela da população não dispõe de acesso 
a um serviço público de saúde de qualidade em todo 
o Estado, já que os postos de saúde não tem funcio-
nado a contento, desencadeando um sério problema 
para a nossa capital, Teresina, que é obrigada a aten-
der pacientes vindo de outros municípios, inclusive de 
outros estados, como do Maranhão.

Sr. Presidente, todos sabemos da importância de 
um Hospital Universitário para uma cidade. Ao mesmo 
tempo em que promove o ensino e o aperfeiçoamento 
dos estudantes que no futuro irão se tomar profissionais 
de saúde, permite que parcela da população – geral-
mente a mais carente e desprovida de recursos para 
financiar os elevados custos de um tratamento para 
suas mazelas – tenha um atendimento médico. No Piauí, 
o Hospital Universitário de Teresina está em obras há 
mais de 20 anos. Da mesma maneira ocorreu com o 
Hospital de Urgência de Teresina que demorou mais 
de 20 anos para ser concluído. Sr. Presidente, parece-
-me que o prazo médio para conclusão de uma obra 
hospitalar no meu Estado é de 20 anos, pelo menos. 
Não Consigo compreender isso. Mas retomando meu 
pensamento, depois de concluída a obra o Hospital de 
Urgência de Teresina, no momento de entrega à popu-
lação desta nova e importante estrutura de saúde, já 
ficou evidenciado que o hospital estava sub dimensio-
nado, dada a elevada carência de leitos hospitalares.

Agora surge uma nova luta neste debate, que 
é a construção de um Centro Materno Infantil, pois a 
nossa maternidade em Teresina está com a sua ope-
racionalização comprometida. Na semana passada 
cinco bebês vieram a óbito na maternidade Evangelina 
Rosa, principal maternidade do Piauí e onde nascem 
em média 40 bebes por dia. Será que temos que passar 
novamente mais 20 anos para resolver este problema?

Dentre os desvios verificados no Estado do Piauí 
chegamos ao ponto de termos um servidor com uma 
carga de trabalho diária de 34 horas. Esse médico psi-
quiatra, do município de Cocai do Piauí possui nada 
mais, nada menos, do que 16 vínculos com o SUS. Fico 
imaginando como ele consegue cumprir uma carga de 
34 horas de trabalho se o dia tem somente 24 horas. 
Ontem tive a oportunidade de falar sobre o Professor 
Antônio Cardoso do Amaral, do município de Cocai dos 
Alves, que também alcançou as manchetes dos jornais, 
porém por um motivo meritório, qual seja, levar educa-
ção de qualidade aos seus alunos. Impressionante o 
afastamento moral entre esses dois profissionais, um 
buscando o melhor para seus alunos, e o outro procu-
rando o melhor para seu bolso.

Picos, também no meu Estado, em tese não 
deveria ter problemas com saúde pública. O Hospital 
Regional Justino Luz conta com 11 leitos de UTI e 
123 médicos, segundo informações cadastradas no 
Ministério da Saúde. Da mesma forma, o Hospital Re-
gional Cândido Ferraz, de São Raimundo Nonato, que 
funcionaria com 64 médicos e outros 60 profissionais; 
Hospital Regional Chagas Rodrigues, de Piripiri, com 
quadro funcional composto por 41 médicos e outros 
159 profissionais. Há informações de postos de saú-
de que estão recebendo recursos para a saúde, mas 
que só funcionam no papel, ou melhor, no cadastro do 
Ministério da Saúde.

Sr. Presidente, acredito que os problemas da 
saúde pública no Brasil não serão resolvidos com a 
implementação da CSS. Gostaria de reiterar meu apelo 
para que a população participe deste importante pro-
cesso, buscando informações, questionando os seus 
representantes, participando efetivamente das decisões 
que irão definir como serão aplicados os recursos para 
a saúde pública. Também temos que encontrar meios 
de fortalecer os mecanismos de controle e gestão dos 
recursos públicos, bem como aprimorar os métodos 
de publicidade, dando mais transparência à gestão.

Sr. Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, co-
nheço sua grande competência, seu grande poder de 
execução e, principalmente, sua capacidade de arti-
culação política. V. Exa. entende a realidade da saúde 
brasileira, uma vez que tem viajado Brasil afora em 
busca de soluções para o caos em que se encontra a 
saúde pública.

Parafraseando Santo Agostinho, concluo minhas 
palavras dizendo que: “A esperança tem duas filhas 
lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos 
ensina a não aceitar as coisas como estão; a cora-
gem, a mudá-las.”

Desta forma, finalizo conclamando os demais 
parlamentares que compõem a bancada do Piauí para 
que juntos possamos buscar soluções eficazes, com 
o intuito de elevar o patamar de qualidade da saúde 
pública do nosso Estado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR.PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos, Senador João Vicente Claudino, 
pelo seu pronunciamento, enfocando educação, saúde.

Todos os requerimentos apresentados por V. Exª 
serão encaminhados na forma do Regimento. Natu-
ralmente, o voto de pesar também tem toda a nossa 
solidariedade.

Quanto aos seus convidados, sejam todos bem-
-vindos a esta Casa! 
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Permita-me dizer que eu tenho uma bela parceria 
com o PTB lá no meu Estado pela liderança do meu 
grande amigo Senador Zambiasi, um Senador impe-
cável no tempo em que esteve aqui. Digo de público 
que ele não é Senador porque não quis; se quisesse, 
ele teria sido imbatível nas eleições que passaram, 
mas deve voltar como Deputado Federal.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 92, DE 2011

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
do professor de Dança e Empresário Helly 
Batista.

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno, a inserção em ata, de Voto de Pesar pelo fale-
cimento do Professor de Dança e empresário Helly Ba-
tista, aos 56 anos, vítima de infarto fulminante ocorrido 
no último sábado, dia 25 de fevereiro de 2012, no Piauí.

Requeiro, mais, que este voto seja levado ao co-
nhecimento da Sra. Berta Batista, sua mãe, e, por seu 
intermédio, aos demais familiares.

Justificação

O Voto de Pesar ora requerido ao Senado da Re-
pública é um preito de saudade ao professor de Dança 
e Empresário Helly Batista.

Helly Batista iniciou seus estudos de Ballet há 
pouco mais de 40 anos no Teatro Municipal de São 
Paulo-SP. Em seguida voltou a Teresina, onde fundou 
a Escola de Ballet Helly Batista, que no último ano de 
2011 completou 30 anos de fundação.

O prof. Helly Batista deixa uma grande lacuna na 
cultura piauinse. Batalhador incansável, realizou inú-
meros espetáculos de ballet, muitas das vezes sem 
qualquer ajuda pública, enfrentando inúmeras dificul-
dades, mas o fazia por puro amor à arte, à dança e à 
cultura. Ele foi responsável pela formação de diversas 
gerações de bailarinos e bailarinas do nosso Estado 
para o mundo, dentre elas podemos citar a Bailarina 
Mara Barros, vencedora de diversos prêmios e bolsas 
de estudos internacionais.

Atualmente dividia seu tempo além de sua escola 
de Ballet com a Fundação Municipal Monsenhor Cha-
ves, em Teresina-PI, onde exercia o cargo de Diretor de 
Dança. Sua última aparição em público foi na passea-
ta do Corso de Teresina no último dia 11 de fevereiro.

O Prof. Helly, deixa dois filhos, Tamires Batista e 
Helly Batista Júnior, este último que seguiu os passos 
do pai assumindo a direção de sua escola de Ballet 
além da profissão de bailarino.

Por estas razões, o Professor de Dança e Em-
presário Helly Batista é merecedor da homenagem 
póstuma desta Casa.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2012. – Se-
nador João Vicente Claudino.

O SR.PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

De imediato, depois do brilhante pronunciamento 
do Senador João Vicente Claudino, passamos a palavra 
à Vice-Presidente da Comissão de direitos Humanos, 
Senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Senador Paulo Paim, nosso querido companheiro 
de Bancada, que muito nos orgulha nesta Casa e que, 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
tem prestado um belíssimo serviço à sociedade bra-
sileira. Parabéns, Senador!

Quero também cumprimentar os nossos cole-
gas Senadores e Senadoras que aqui ainda se fazem 
presentes, os telespectadores da TV Senado e os 
ouvintes da Rádio Senado e dizer que ocupo a tribu-
na desta Casa, hoje, para fazer um breve balanço da 
participação do nosso mandato na reunião do Comitê 
para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher 
da Organização das Nações Unidas, o Comitê Cedaw.

Senador Ricardo Ferraço, nosso companheiro 
do Estado do Espírito Santo, que luta muito em defesa 
do nosso Estado, quero aproveitar esta oportunidade 
para fazer este relato que considero de fundamental 
importância.

A reunião do Comitê Cedaw ocorreu de 13 a 17 
de fevereiro, em Genebra, na Suíça. Pelo Senado, 
além de mim, também esteve presente a Senadora 
Angela Portela.

A Comitiva brasileira foi chefiada pela Ministra 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora 
Menecucci, e contou, ainda, com a participação da co-
ordenadora da bancada feminina na Câmara Federal, 
Deputada Janete Pietá, e das Deputadas Aline Cor-
rêa, Cida Borghetti e Gorete Pereira e servidoras da 
SPM, além de representantes do Conselho Nacional 
da Mulher, Secretaria de Políticas para Promoção da 
Igualdade Racial, Ministério do Trabalho e Emprego, 
Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Ministério da Previdência Social e da Missão 
Permanente do Brasil junto às Nações Unidas em 
Genebra.

A semana que passamos nas Nações Unidas foi 
muito proveitosa. Tratamos de temas relacionados aos 
direitos das mulheres e políticas públicas desenvolvidas 

FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL790



04378 Quinta-feira 1 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2012

pelo governo brasileiro para as mulheres. O relatório 
apresentado pelo nosso País foi acompanhado com 
grande expectativa por representantes de 23 países 
que compõem o Comitê.

A receptividade foi positiva e, ao mesmo tempo, 
desafiante, principalmente por causa da nova realidade 
do Brasil, com políticas públicas específicas para as 
questões da mulher, reforçadas no Governo da Pre-
sidenta Dilma Rousseff e com a mais recente vitória 
no STF que confirmou a constitucionalidade da Lei 
Maria da Penha. 

Além do relatório, a comitiva brasileira teve de 
responder a uma série de perguntas sobre as políti-
cas públicas para o combate às diversas formas de 
violência contra as mulheres no País, como a miséria 
e a dificuldade de acesso à educação, à saúde pública 
e às demais políticas sociais.

A baixa representatividade das mulheres no Con-
gresso Nacional chamou a atenção na reunião do Co-
mitê Cedaw. A representante do Brasil nos organismos 
internacionais em Genebra, a Embaixadora Maria Na-
zareth Farani, destacou que o número de Deputadas e 
Senadoras é muito baixo, apesar de as mulheres serem 
a maioria da população. Precisamos reconhecer que, 
nesse tema, o Brasil não conseguiu avançar muito. 
Podemos avaliar que conseguimos um avanço em ter-
mos qualitativos, mas ao em termos quantitativos, que 
também é importante para aumentar a representação 
política das mulheres. E foi nessa linha que, ao falar 
nas Nações Unidas, Senador Paim, eu defendi uma 
reforma política que assegure maior participação das 
mulheres nos espaços de poder. Disse que, apesar de 
o Brasil ter mulheres em pontos-chave da administra-
ção federal, além da Presidenta Dilma e das dez mi-
nistras que fazem parte do governo, a atual bancada 
feminina na Câmara Federal representa apenas 8,77% 
do total da Casa, com 45 Deputadas Federais. No Se-
nado, aqui, eram 12 Senadoras – hoje, o número se 
reduziu para nove, considerando que algumas saíram 
para ocupar outras funções fora daqui –, mas somos 
muito poucas dentre os 81 lugares e precisamos, com 
certeza, avançar. 

Também destaquei como estamos conduzindo 
aqui, no Senado, a proposta de reforma política e 
julguei, naquele momento, adequados a lista pré-or-
denada nas eleições proporcionais, o financiamento 
público de campanha e a paridade nas candidaturas 
entre mulheres e homens. 

Destaco que o tema foi motivo de cobrança das 
peritas e do perito que fazem parte do Comitê Cedaw 
que questionaram a participação das mulheres nos 
espaços de poder, durante a exposição do relatório 
pelo Governo brasileiro, apresentado pela Ministra da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora 
Menicucci.

No Comitê, há o sentimento de que o Brasil con-
seguiu criar políticas públicas durante todo esse tempo 
de diálogo com os organismos internacionais. A pre-
ocupação agora é de que essas políticas realmente 
funcionem, que cheguem até as mulheres mais pobres 
e as que mais precisam de ajuda.

Durante a apresentação do relatório, deu para 
perceber que o Comitê está muito atento ao que se 
passa no Brasil, principalmente nos casos de violência 
física contra as mulheres. O Comitê acompanha es-
ses casos que vêm sendo apurados e se os culpados 
estão sendo realmente punidos.

A efetiva implementação da Lei Maria da Penha, 
que depende de equipamentos públicos como casas-
-abrigo, delegacias equipadas, além de profissionais 
capacitados para lidar com a questão da mulher, tam-
bém foi abordada pelo Comitê.

O relatório brasileiro apontou ainda a recente 
decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que co-
locou no âmbito público a decisão de abrir processo 
em caso de violência doméstica e de gênero. Essa foi 
uma decisão histórica que fará com que a Lei Maria da 
Penha seja realmente colocada em prática.

O Brasil, ao se tornar signatário do Cedaw, as-
sumiu uma série de compromissos para o combate à 
violência contra a mulher, Senador Ricardo Ferraço. 
É importante fazer esse destaque. Entre as suas fun-
ções, o Comitê deve examinar os relatórios dos países 
participantes; formular sugestões e recomendações; 
instaurar inquéritos e atender mulheres vítimas de 
violação dos seus direitos.

No tocante à recente vitória que tivemos no STF, 
quero aproveitar este meu pronunciamento para elo-
giar a atuação da Deputada Federal e também minha 
companheira Iriny Lopes. A decisão do STF – não te-
nho a menor dúvida, Senador Paim – coroou a ges-
tão da Ministra Iriny Lopes na SPM. O balanço da sua 
passagem pela Secretaria é extremamente positivo. 
A Ministra assumiu em um momento de grande con-
quista das mulheres brasileiras, junto com a primeira 
mulher Presidenta do Brasil, e imediatamente tomou 
a decisão de alinhar as políticas da Secretaria à pauta 
proposta pelo Governo Dilma, a erradicação da miséria, 
que envolve também a mulher no mundo do trabalho.

Alinhada ao eixo principal, a Ministra Iriny elege 
como prioridades em 2011 a autonomia econômica e 
social das mulheres e o avanço na consolidação dos 
programas de enfrentamento à violência.

Durante todo o ano de 2011, a SPM se dedicou 
a consolidar o programa de enfrentamento à violência 
contra a mulher e a construir um programa de autono-
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mia econômica. Este programa foi ratificado no final 
do ano, com a realização da III Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, em que o eixo proposto 
de discussão foi a autonomia econômica. O resultado 
da conferência foi extremamente positivo.

Eu tive oportunidade de acompanhar, em meu 
Estado, o Espírito Santo, as Conferências Municipais, 
em alguns Municípios, a Conferência Estadual e estive 
também aqui na Conferência Nacional.

Esse programa de autonomia econômica repre-
senta tratar da questão da mulher no mundo do traba-
lho e a defesa da igualdade entre mulheres e homens.

Temos hoje o Projeto de lei nº 6.653, de 2009, o 
chamado PL da Igualdade, que cria mecanismos para 
previr e coibir a discriminação contra a mulher nas re-
lações do trabalho.

Seria importante, com certeza, a aprovação des-
se projeto, na Câmara Federal, até o dia 8 de março 
deste ano. Ele representará um grande avanço, e essa 
é a nossa expectativa.

Hoje, as mulheres estudam mais tempo que os 
homens, mas ganham menos, além de ocuparem, em 
menor proporção, cargos de comando e chefia.

A questão de autonomia econômica, por si só, 
não resolve todos os problemas de uma mulher, mas, 
quando tem autonomia econômica, ela se sente, com 
certeza, mais fortalecida para enfrentar a violência. 
Quando se empodera economicamente uma mulher, 
quando garantimos a ela um programa de autonomia 
que prevê a construção de mais creches e mais equi-
pamentos sociais, ela sabe que tem condições de 
sair da situação de dependência e criar os seus filhos 
longe do seu parceiro, que a violentou, que cometeu 
atos de violência.

Na SPM, a atuação da Ministra para garantir 
direitos às mulheres no mundo do trabalho e a par-
ticipação na centésima Conferência da Organização 
Internacional do Trabalho, a OIT, foram fundamentais.

A Secretaria integrou a delegação brasileira, 
composta também por representantes dos sindica-
tos de trabalhadoras domésticas e abriu articulações 
para a ratificação da Convenção nº 189, que trata da 
igualdade de direitos trabalhistas entre as emprega-
das e os empregados domésticos. Um dos passos 
considerados essenciais para a ratificação é a votação 
pelo Congresso Nacional da Proposta de emenda à 
constituição, a PEC 789/2010. Desde já, faço aqui um 
apelo para que votemos a favor dessa PEC e do PL 
da Igualdade, pois os avanços previstos nela podem 
beneficiar milhões de empregadas e empregados do-
mésticos em nosso País. 

Outra ação que julgo fundamental, construída na 
gestão da Ministra Iriny, é a que garante a repactuação 

da violência contra as mulheres nos Estados. Quando a 
Ministra Iriny Lopes assumiu, havia apenas um Estado, 
o Rio Grande do Sul, Senador Paim, o seu Estado, que 
não havia assinado o pacto. Com a eleição do Gover-
nador Tarso Genro, o Estado assumiu os compromis-
sos do pacto. Na gestão da Ministra, tivemos também 
um novo olhar sobre aqueles Estados que, embora já 
tivessem assinado o pacto, o enfrentamento não se 
dava de maneira adequada.

No final de 2011, a Ministra repactuou, por exem-
plo, os Estados do Amazonas e do Espírito Santo, para 
que tivessem um trabalho mais específico nesta área. 
Isso sem citar a ampliação da Central de Atendimen-
to à Mulher, o 180 internacional. Hoje, as mulheres 
brasileiras que vivem na Espanha, Portugal e na Itá-
lia têm um número que podem ligar e ter orientação 
sobre vários serviços e ajuda de nosso Governo para 
saírem da situação de violência em que se encontram. 

Para mim, no entanto, uma das grandes, maiores 
qualidades da gestão da Ministra na SPM foi o imenso 
potencial de articulação política que hoje resulta, por 
exemplo, em avanços significativos na área do enfren-
tamento à violência. Do diálogo com os Poderes consti-
tuídos chegamos ao pacto para enfrentar a impunidade 
dos casos de violência assinado pela SPM, Supremo 
Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, tribu-
nais de justiça, colegiados de Procuradores de Justiça 
e Defensorias Públicas.

A capacidade de articulação política da Ministra 
ficou muito evidenciada e foi confirmada aos olhos 
de todas e todos na semana do seu desligamento da 
SPM com a grande vitória no Supremo Tribunal Fede-
ral. A Ministra foi a grande responsável por articular a 
garantia da constitucionalidade da Lei Maria da Pe-
nha na Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada 
pelo STF, onde foi questionada a legislação. Também 
negociou junto ao Judiciário, ao Movimento de Mulhe-
res, ao Movimento Social, outro direito fundamental, 
que é de um vizinho, de qualquer pessoa da família, 
de um parente, do Ministério Público ou de qualquer 
outra pessoa poder denunciar o agressor nos casos 
de violência doméstica contra a mulher, mesmo que 
a vítima não apresente queixa contra quem a agrediu 
– isso é um grande avanço, Senador Paim. A gente 
sabe que não é fácil para uma mulher denunciar o seu 
parceiro, denunciar muitas vezes o pai dos seus filhos 
e se mostrar para a sociedade como vítima de uma 
violência. Agora, com a decisão do STF essa pessoa, 
essa mulher, ou qualquer pessoa que fizer a denúncia 
no lugar dela, passa a ser uma responsabilidade de 
toda a sociedade.

Indiscutivelmente, a Iriny teve papel central de 
grande articuladora para essas vitórias. São vitórias, 
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evidentemente, que não são somente dela, mas de 
todas as mulheres brasileiras, pelas quais a Ministra 
trabalhou como ninguém. O legado da gestão Iriny 
para a atual gestão, especificamente neste ponto, faz 
toda a diferença no julgamento daqui para frente dos 
casos de violência contra as mulheres. A confirmação 
da lei e a possibilidade de qualquer pessoa denunciar 
o agressor ajuda a evitar a violência, salvar vidas e 
punir como se deve o agressor. E é exatamente pelo 
trabalho da Ministra a frente da SPM que faço questão 
de citá-la neste pronunciamento.

Parabéns, Iriny, pelo trabalho e bem-vida ao Con-
gresso Nacional, onde retoma a luta pelos direitos 
humanos, pelos direitos das mulheres e dos pobres 
e oprimidos.

Sr. Presidente, eu não poderia concluir este meu 
pronunciamento sem citar o Dia Internacional da Mu-
lher, que vamos comemorar na próxima quinta-feira, 
dia 8 de março. A data é mais um momento de toma-
da de consciência de que a igualdade entre homens 
e mulheres é um processo em permanente constru-
ção em nossa sociedade. É um dia de reafirmar a ne-
cessidade de políticas públicas, como a construção 
de mais creches. É data, também, de exigir que uma 
vida livre de violência é um direito de toda mulher. O 
Espírito Santo ainda é o Estado brasileiro onde mais 
mulheres são mortas.

Para combater tamanha violência criamos aqui 
no Congresso Nacional a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito que investiga a violência contra a mulher e 
vai sugerir políticas públicas de enfrentamento a essa 
trágica realidade. Se o conjunto de leis que protege as 
mulheres não é cumprido, nosso dever é lutar pela sua 
correta aplicabilidade. Sou relatora desta Comissão e 
não vou permitir que a proteção às mulheres continue 
a ser negligenciada.

Entre avanços e vitórias seguimos! A trajetória 
e a coragem das mulheres são exemplos de luta e de 
sadia transgressão, num mundo que ainda privilegia 
os homens em muitos aspectos.

Aproveito a ocasião para parabenizar a atual 
gestão do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 
do Estado do Espírito Santo e destacar que entre as 
atividades em comemoração ao Dia da Mulher no meu 
Estado, no dia 8 de março, está previsto um ato público 
e atividades culturais, na Praça Costa Pereira, a par-
tir das duas horas da tarde. Possivelmente, também 
nesse dia, teremos a posse do Conselho Estadual 
das Mulheres. É isso que nós esperamos. Ocorrerão 
atividades organizadas pela Via Campesina, em São 
Mateus, Município do norte do Estado, ao longo da 
próxima semana.

Aqui em Brasília, na noite do dia 8 de março, 
teremos um ato público seguido de show da cantora 
Maria Bethânia, no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães. O tema adotado para comemorar a data 
pela SPM e Governo Federal é a Autonomia Econômi-
ca das Mulheres e o Desenvolvimento Sustentável. O 
tema é muito apropriado já que o nosso País sediará 
este ano a Rio+20. A autonomia das mulheres é um 
elemento indispensável para o desenvolvimento sus-
tentável do nosso País.

Entendo que um novo modelo de desenvolvimento 
sustentável para o Brasil deve ocorrer com a participa-
ção de setores tradicionalmente excluídos e as mulhe-
res também têm um papel fundamental nesse sentido.

Por fim, encerro o meu pronunciamento, homena-
geando todas as lutadoras, em especial, as mulheres 
capixabas que ajudam na construção de um mundo 
melhor e acreditam que ousar e sonhar é possível 
para a transformação social que queremos. Aproveito, 
ainda, para saudar o movimento feminista e social do 
meu Estado e do nosso País.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, para 
o momento.

Muito obrigada pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Parabéns, Senadora Ana Rita, que fez um belo 
pronunciamento, levantando dados e números sobre 
a luta das mulheres, principalmente amparadas na Lei 
Maria da Penha. Lembro aqui o trabalho da ex-Ministra 
Iriny Lopes, que volta agora à Câmara, e enfatiza com 
muita força o dia 8 de março, que é a próxima quinta-
-feira, o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo 
conjunto do seu pronunciamento.

Passo, de imediato, a palavra ao nobre Senador, 
também do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, do PMDB.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Meu caro Senador Paulo 
Paim, Presidente desta sessão, eu não tive o prazer e 
o privilégio de estar presente no plenário do Senado 
quando V. Exª fez aqui um registro que, à distância, eu 
acompanhei, do fundo do seu coração, carregado de 
muita emoção pela homenagem que recebeu no Rio 
Grande do Sul, durante o Carnaval, uma festa de ex-
traordinário valor cultural e popular para os brasileiros.

A minha convicção e a minha impressão é de 
que essa homenagem se justifica por uma vida e uma 
jornada devotada ao trabalho que V. Exª desenvolve 
no Senado. Tenho tido a honra de compartilhar com 
V. Exª do exercício do mandato, mas muito antes já o 
admirava pela coerência, pela forma combativa, pela 
forma firme como V. Exª defende as suas convicções, 
defende o Brasil e defende o glorioso Estado do Rio 
Grande do Sul. De modo que quero cumprimentar V. 
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Exª por mais essa homenagem que V. Exª recebeu dos 
seus conterrâneos do Rio Grande do Sul.

De igual forma...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Eu é que agradeço, Senador Ricardo Ferraço.
Mas me permita também, porque ontem houve 

a posse da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
do Comércio, eu estive lá e fiz questão de destacar a 
aprovação do projeto que V. Exª relatou, que regula-
mentou a profissão do comerciário no Brasil e que está 
na Câmara dos Deputados.

Parabéns a V. Exª e obrigado pelas considerações 
bondosas ao meu trabalho.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Mas, meu caro Senador Paulo Paim, minha caríssima 
Senadora Ana Rita, colega de bancada que acabou de 
fazer uso da tribuna do Senado, justificando a importância 
de sua presença, da presença, enfim, de V. Exª nessa im-
portante reunião em Genebra, V. Exª fez aqui um balanço 
da importância dessa reunião, dos avanços alcançados 
e de tantos outros avanços e desafios que precisam ser 
alcançados. Cumprimento V. Exª pela manifestação, pelo 
pronunciamento, pelo mandato que exerce aqui no Sena-
do, que, para mim, não é surpresa alguma, até porque já 
convivia com V. Exª no Espírito Santo, não apenas como 
militante política, como militante do movimento social, 
como assistente social, representando, contribuindo e 
compartilhando com nós todos aqui da representação 
do nosso queridíssimo Estado do Espírito Santo.

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago 
para registro nesta noite artigo disponível na Internet e 
nas redes sociais do economista Ivan Ramalho. 

O economista Ivan Ramalho foi ex-Secretário 
Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior e é Presidente da Associação 
Brasileira das Empresas de Comércio Exterior e fez, 
a meu juízo, uma pertinente, tempestiva e oportuna 
reflexão acerca de um debate que estamos travando 
nesta Casa. Ontem, inclusive, recebemos um conjunto 
relevante de entidades patronais, de centrais sindicais. 
E o movimento faz todo sentido porque todos nós pre-
cisamos estar engajados, e convergentemente enga-
jados, na defesa e na luta da indústria brasileira, na 
geração de empregos na indústria nacional.

Evidentemente, nos preocupa o fato de a indús-
tria brasileira estar perdendo participação na constru-
ção do nosso produto interno bruto. Há alguns anos, 
a indústria chegou a representar 25% do conjunto das 
riquezas que os empreendedores e os trabalhadores 
produziam em nosso País. O que era 25% se transfor-
mou em 16%, em 17%. É preciso que tenhamos muito 
cuidado com o que vamos fazer.

Falo isso não apenas como Senador que represen-
ta aqui o Espírito Santo. Falo também isso na condição 

de relator do Projeto de Resolução nº 72, que tramita na 
Comissão de Constituição e Justiça e que, em seguida, 
estará tramitando na Comissão de Assuntos Econômi-
cos. Já dizia meu avô que caldo de galinha e prudência é 
muito importante para que as nossas decisões possam 
estar marcadas pela cautela e pela consequência, por-
que temo sinceramente que aquilo que se deseja não 
se alcance em função dos fundamentos econômicos

Ou seja, o que está promovendo essa escalada 
de importações é a valorização do real em relação ao 
dólar. É a necessidade de importarmos insumos, má-
quinas e equipamentos para mantermos o crescimento 
da nossa base industrial brasileira. É isso que aborda 
o economista Ivan Ramalho, um homem experiente, 
ex-Secretário Executivo, ex-Ministro do Ministério do 
Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio.

Diz o economista Ivan Ramalho:

A balança comercial brasileira apresen-
tou um excelente resultado no ano passado. 
O saldo de quase US$30 bilhões, o melhor 
em quatro anos, foi obtido com exportações 
de US$256 bilhões e importações de US$226 
bilhões, um recorde histórico.

Mas um dos pontos que merecem destaque 
nesse desempenho – e que muitas vezes não 
é percebido pelos analistas – é o extraordinário 
valor das importações que entram pelo Estado 
de São Paulo. As compras externas de São Pau-
lo registraram uma diferença abissal em relação 
às importações dos demais Estados Federados. 

As importações de São Paulo, destaca o 
economista Ivan Ramalho, alcançaram US$82 
bilhões em 2011, de um total de US$226 bi-
lhões, o que corresponde a 36% do total das 
importações em nosso País. O Estado do Rio de 
Janeiro, o segundo colocado, importou apenas 
US$18 bilhões, quando nós comparamos com 
aquilo que importou o Estado de São Paulo. E 
o Estado de São Paulo não incentiva importa-
ção. Já os demais Estados brasileiros registra-
ram importações em níveis bastante modestos. 

Esses números comprovam que continua 
existindo uma enorme concentração das impor-
tações brasileiras no Estado de São Paulo. Isso 
se deve em grande parte à evolução das com-
pras de insumos industriais, cujo crescimento 
no ano passado chegou a 41%, superando em 
muito as importações de bens de consumo do 
próprio Estado, cujo aumento foi de apenas 12%.

Ou seja, o valoroso Estado de São Paulo, que 
tantas contribuições deu e dá ao desenvolvimento na-
cional, tem esse peso em suas importações para ali-
mentar o seu parque industrial com insumos, que são 
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absolutamente imprescindíveis para que São Paulo 
continue produzindo e contribuindo com o Brasil.

Mas o mesmo não ocorreu com as importações no 
Estado de São Paulo, no ano passado, que chegaram 
a US$60 bilhões, ou seja, importou US$82 bilhões e 
exportou US$60 bilhões. O crescimento foi substancial-
mente inferior, de apenas 14%, quando comparada à 
expansão média das exportações brasileiras, em mé-
dia 27%. O déficit comercial de São Paulo, de US$22 
bilhões, não impediu que, no primeiro ano de Governo 
da Presidente Dilma, o Brasil ainda assim encerrasse o 
ano com expressivo saldo comercial de US$30 bilhões, 
naturalmente devido ao desempenho altamente supe-
ravitário do conjunto dos demais Estados brasileiros.

O resultado deficitário da balança comercial de 
São Paulo decorre fundamentalmente das pesadas 
importações de máquinas e equipamentos, bem como 
de componentes e insumos voltados ao processo pro-
dutivo dada à vocação eminentemente industrial do 
Estado de São Paulo.

Em meio a esse cenário, trava-se atualmente um 
grande debate acerca dos incentivos estaduais na im-
portação, aplicado por alguns Estados do País, e que 
são objeto do Projeto de Resolução do Senado nº 
72/2010. Esse projeto originalmente tem como objetivo 
implantar a alíquota zero para o ICMS, incidente sobre 
o comércio interestadual de mercadorias importadas.

É notório que existe um robusto movimento do 
empresariado paulista para impedir a concessão dos 
atuais benefícios fiscais. Esses incentivos têm desem-
penhado um papel importante e buscam a promoção 
do desenvolvimento econômico e social das demais 
unidades federadas, ao estimular o desembarque de 
mercadorias em suas instalações portuárias. Quando 
você importa, gera uma escala, você gera uma compe-
titividade para que você possa contribuir também com 
o movimento inverso, que é o movimento exportador.

Os incentivos colaboram decisivamente para a 
descentralização das importações. Note-se que a imen-
sa concentração das importações no Estado de São 
Paulo foi sendo construída ao longo dos anos, mesmo 
em plena vigência dos incentivos fiscais concedidos 
por vários Estados, ou seja, para além dos incentivos 
que foram concedidos, ainda assim as importações no 
Estado de São Paulo subiram muito acima da curva e 
da média nacional, independentemente dos Estados 
que incentivaram importações para movimentar e di-
namizar sua base econômica.

Não é demais reiterar que os incentivos estadu-
ais não provocam um crescimento das importações 
brasileiras, como bem foi demonstrado em estudo da 
consultoria Rosenberg & Associados, encomendado 
pela Associação Brasileira de Empresas de Comércio 

Exterior (Abece), amplamente divulgado no ano pas-
sado. Leia-se empresas que participam não só do es-
forço importador, mas também do esforço exportador.

O levantamento da Rosenberg destaca que os 
incentivos estaduais têm influência residual no aumen-
to das importações. Segundo a consultoria, o cresci-
mento das importações é causado, quase totalmente, 
pela expansão do Produto Interno Bruto (PIB) e pela 
valorização da taxa real de câmbio. Todos os demais 
fatores somados, ou seja, somados à expansão do 
Produto Interno Bruto e à valorização da taxa real do 
câmbio, respondem por menos de 1% do comporta-
mento das importações.

O estudo não identifica efeito depreciativo dos 
incentivos, portanto, sobre a geração do emprego em 
nosso país, a produção e a renda para o Brasil. Ao 
contrário, há evidência de impactos extremamente po-
sitivos, pois um dos pontos mais relevantes do estudo 
diz respeito ao desenvolvimento regional: em todos 
os Estados que concedem incentivos fiscais foram 
verificados aumentos contínuos a partir de 1995 na 
arrecadação do ICMS, no aumento no IDH, no cresci-
mento do PIB em ritmo maior que a média nacional e 
considerável aumento do número de empregos.

A interrupção desse processo, com o fim dos in-
centivos sugerido pelo projeto no Senado, além de ter 
um impacto negativo sobre a economia dos Estados 
atingidos, fará com que se avolumem ainda mais, ain-
da muito mais importações pelo Estado de São Paulo, 
majoritariamente destinadas ao porto de Santos. Sem 
dúvida, isso levará a um agravamento das condições 
logísticas já saturadas e conseqüências também ne-
gativas nas demais malhas viárias do Estado.

Não faz sentido que isso ocorra justamente no 
momento em que as empresas que operam no comércio 
exterior e o próprio Governo Federal estão preocupa-
dos em efetuar novos investimentos nos vários portos 
brasileiros, buscando aprimorar a logística e reduzir 
custos, e assim alcançar ganhos em produtividade e 
em competitividade.

O exemplo dado pelas exportações brasileiras, 
em 2011, quando as regiões Norte e Centro-Oeste se 
destacaram com crescimento em níveis superiores a 
média brasileira, demonstra que a descentralização 
pode proporcionar muito benefícios para a economia 
brasileira como um todo, além de atenuar o grande, 
imenso desequilíbrio regional com qual convivemos 
há décadas em nosso País.

Digo isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na 
expectativa de que nós possamos, ao longo das pró-
ximas semanas, de que nós possamos, ao longo dos 
próximos meses, debater, debater com calendário, mas 
debater. Sem a pressa e sem o açodamento.
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Hoje, nós fizemos uma memorável reunião em 
minha bancada, a bancada do PMDB, e nós decidi-
mos coletivamente que esse tema será discutido, será 
debatido, contando com o apoio do conjunto maciço 
das lideranças partidárias nesta Casa. Consideramos 
que temas federativos como esse, que tem uma enor-
me capacidade de impactarem os estados federados, 
não podem e não devem ser debatidos de forma aço-
dada em regime de urgência, até porque somos nós 
Senadores os responsáveis pela unidade federativa, 
os guardiões dela.

De modo que, a partir do dia 20, vamos inaugu-
rar um ciclo de audiências públicas na Comissão de 
Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos 
Econômicos, e ali teremos a oportunidade de fazer o 
exercício do contraditório e poderemos, à luz do que 
interessa ao País e à luz daquilo que não é incoerente 
ou contraditório com o que interessa aos nossos Es-
tados, produzir uma legislação que possa fazer com 
que o Brasil continue nessa mesma direção, que é a 
direção e a construção da prosperidade compartilhada.

Ouço, com prazer, a minha queridíssima Sena-
dora Ana Rita, mas antes registro, com alegria, a pre-
sença do Deputado César Colnago no nosso plenário.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Senador Ricar-
do Ferraço, quero aqui primeiro agradecer as palavras 
que V. Exª dirigiu ao nosso mandato.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– São palavras sinceras e merecidas.

A Srª Ana Rita (Bloco/PT – ES) – Muito obrigada!
Quero agradecer profundamente e dizer que tenho 

um profundo respeito pelo seu mandato, pelo trabalho 
que V. Exª tem realizado na defesa intransigente dos 
interesses do nosso Estado do Espírito Santo. Quero 
dizer que, como Governador do Estado do Espírito 
Santo, V. Exª se empenhou muito para que o nosso 
Estado pudesse avançar e se tornar, de fato, um Es-
tado hoje melhor do que era alguns anos atrás. V. Exª 
implementou políticas e atuou no sentido de garantir 
que o Estado realmente crescesse e se desenvolves-
se. Então, V. Exª tem um histórico político que engran-
dece o povo capixaba. Quero aqui aproveitar para me 
solidarizar e dizer que estamos compartilhando esse 
pronunciamento, porque esse tema do ICMS, assim 
como o dos royalties do petróleo, têm nos pautado 
nesses últimos tempos, desde o ano passado. E, neste 
ano, percebemos que, se não formos firmes no sentido 
de, juntos, com toda a bancada do Estado do Espírito 
Santo – agora, recebemos a visita do Deputado Cé-
sar Colnago –, se não formos firmes e intransigentes, 
não conseguiremos reverter possivelmente o que está 
previsto. Mas o que V. Exª relata, essas audiências pú-
blicas que teremos, com certeza, são fruto de todo um 

trabalho que a bancada tem feito juntamente com V. 
Exª e os Deputados Federais, para que, de fato, esse 
tema seja debatido. Nós não podemos, em uma ques-
tão tão importante como essa, que, com certeza, vai 
comprometer o futuro de nossos Estados – do Rio de 
Janeiro e, particularmente, do Espírito Santo –, per-
mitir que isso seja votado sem um debate com maior 
profundidade aqui nesta Casa. Parabenizo V. Exª pelo 
pronunciamento. Quero dizer que estamos felizes com a 
sua atuação, que muito nos ajuda no encaminhamento 
dessas questões tão importantes para o Espírito Santo. 
Parabéns e obrigada pelo espaço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Eu tenho e exerço a plena convicção de que, com a 
manutenção do debate, nós teremos oportunidade para 
um aprofundamento dessa que é uma decisão extre-
mamente complexa que estaremos tomando, porque 
hoje tenho o juízo firmado de que nós poderemos não 
ajudar o Brasil e poderemos desorganizar a economia 
de vários Estados.

Em lugar de nós desconcentrarmos o desenvol-
vimento econômico – sim, porque precisamos que os 
Estados tenham autonomia para produzirem as suas 
políticas industriais –, se eventualmente existem al-
guns arranjos econômicos que precisem de alguma 
alteração, de alguma retificação, vamos fazê-lo; mas 
não podemos condenar, não podemos demonizar a 
importação como se ela fosse um mal em si mesmo. 
Não é! Em muitos casos, a importação é necessária 
para que possamos dar um choque de competitivi-
dade, para que possamos incorporar tecnologias ao 
processo industrial.

Muitos países, a exemplo da Coreia, que é um 
exemplo sempre muito referenciado, jamais impôs re-
gras restritivas ou protecionistas àquilo que era impor-
tante para o desenvolvimento da sua indústria. Não faz 
sentido nós incentivarmos bens de consumo, mas faz 
todo o sentido incentivarmos bens como máquinas e 
equipamentos, insumos que possam, de alguma for-
ma, contribuir para a melhoria da produtividade e da 
competitividade da indústria brasileira.

É a manifestação que trago, Sr. Presidente, nesta 
noite de quarta-feira aqui no Senado, tendo em vista 
que o dia foi extremamente exitoso, porque consegui-
mos, no consenso, no debate, com o apoio do Líder 
Romero Jucá, com o apoio do Líder Renan Calheiros, 
com o apoio do nosso Presidente José Sarney, esta-
belecer que o rito, que o leito natural é o do fortaleci-
mento das nossas comissões permanentes, porque o 
regime de urgência desvaloriza, desidrata, esvazia o 
debate nas comissões permanentes. Tudo o que pre-
cisamos é valorizar as comissões permanentes, onde 
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temos a oportunidade de estabelecer um debate com 
muita franqueza, onde o contraditório pode se estabe-
lecer em uma Casa democrática e política como esta.

Muito obrigado, Presidente Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Meus cumprimentos ao Senador Ricardo Ferraço, 
brilhante como sempre, fazendo um grande pronun-
ciamento em defesa, eu diria, do parque nacional, da 
indústria nacional, do seu Estado e do Brasil, e ainda 
assumindo a relatoria do Projeto de Resolução nº 72, 
que foi o eixo da reunião que tivemos com o Presi-
dente Sarney, com a presença de representantes de 
empresários, de centrais sindicais, de confederações 
de todo o Brasil. Parabéns a V. Exª.

Quero render a V. Exª as homenagens que V. 
Exª tão gentilmente rendeu tanto à Senadora Ana Rita 
como a este Senador. Não é de graça que seu nome já 
foi lembrado para ser Ministro da nossa querida Pre-
sidenta Dilma. Parabéns a V. Exª.

Meus cumprimentos também ao Deputado Cé-
sar Colnago, do PSDB, do Espírito Santo, que aqui 
acompanhou os brilhantes pronunciamentos dos dois 
Senadores do seu Estado.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 93, DE 2011

Requeiro, nos termos do art. 318 do Regimento 
Interno do Senado Federal, seja inserido em ata 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Amilcar da 
Silva Pereira, ex-governador do Estado do Amapá 
e, nos termos do art. 221, inciso I, a apresentação 
de condolências a sua família e ao Estado do Amapá.

Justificação

O Estado do Amapá encontra-se em luto pela per-
da do seu ex-governador, Dr. Amilcar da Silva Pereira, 
ocorrida no dia 27 de fevereiro passado, aos 93 anos.

Amilcar da Silva Pereira nasceu em 16 de fe-
vereiro de 1919, em Bragança – PA, filho de Antônio 
Manoel Pereira e Argentina da Silva Pereira. Em 
1945, diplomou-se em medicina pela Faculdade 
de Medicina e Cirurgia do Pará. Mais tarde, especia-
lizou-se em Pediatria e em Medicina do Trabalho. 
Foi membro da Associação Médica Brasileira e 
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 1946, foi 
contratado para assumir o cargo de diretor do posto 
médico do Município de Oiapoque, tendo sido prefei-
to de novembro de 1946 até 1949, quando se mudou 
para Macapá com a família.

O Dr. Amilcar Pereira exerceu a medicina em di-
versas unidades de saúde existentes em Macapá à 
época, destacando-se o cargo de chefe do Serviço 
de Pediatria do Hospital Geral de Macapá e Dire-
tor do Posto de Puericultura Iracema Carvão Nunes. 
Como pesquisador e estudioso da pediatria, publicou 
a obra “A Mortalidade Infantil em Macapá”, em 1949. 
Também exerceu o magistério como professor e diretor 
no Colégio Amapaense.

No período de 1952 a 1956, ocupou os cargos 
de Secretário de Saúde e Secretário Geral do Estado 
do Amapá (então ex-território federal).

Em 2 de fevereiro de 1956, assumiu o cargo 
de Governador do então Território Federal do Amapá, 
permanecendo até fevereiro de 1958, em substituição 
ao seu 1° governador, Capitão Janary Gentil Nunes, 
que fora nomeado para a presidência da Petrobras. 
Dentre as ações ocorridas durante seu governo, 
obras indeléveis permanecem até hoje a serviço da 
população do estado, tais como: a Companhia de 
Eletricidade do Amapá e o Porto de Santana. Também 
durante o seu mandato, foi criado o atual Município de 
Calçoene, em 25 de janeiro de 1957.

O Dr. Amilcar Pereira chegou a Câmara Federal 
em 7 de julho de 1958 em substituição ao Deputa-
do Federal Coaracy Nunes, que falecera em acidente 
aéreo que vitimara também o seu suplente Hildemar 
Maia e o piloto Hamilton Silva.

Nas eleições de outubro de 1958, candidatou-se 
e foi eleito Deputado Federal, tendo tomado posse em 
1° de fevereiro de 1959 e exercido o mandato na le-
gislatura de 1959-1963. Foi membro das Comissões 
de Saúde e de Valorização Econômica da Amazônia, 
tendo sido seu Presidente.

Ao término do seu mandato como Deputado Fe-
deral e após uma longa folha de serviços prestados 
ao Amapá por quase 20 anos, o Dr. Amilcar Pereira se 
radicou no Rio de Janeiro, onde continuou prestando 
serviços à população como médico num posto do en-
tão INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica 
e Previdência Social), no Instituto Fernandes Figueiras 
e depois na Fundação Oswaldo Cruz.

O Dr. Amilcar Pereira foi casado com a Pro-
fessora Oneide Cruz da Silva Pereira, com a qual teve 
dois filhos: a médica Telma Ruth Cruz Pereira e o En-
genheiro Civil Paulo Cezar Cruz Pereira.

Assim, pelo seu pioneirismo e pela sua história 
de relevantes serviços prestados ao Amapá e ao seu 
povo, requeiro ao Senado da República as homena-
gens de pesar pelo falecimento do Dr. Amilcar Pereira, 
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encaminhando condolências a sua família e ao Estado 
do Amapá. – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de 2012,
do Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, encaminhando o Aviso nº 1.818, de 2011,
na origem, do Tribunal de Contas da União, acom-
panhado de cópia do Acórdão nº 2.594/ 2011, e da 
respectiva instrução técnica, prolatado nos autos de 
Representação acerca de indícios de irregularidade 
na execução de convênios firmados entre o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Su-
perintendência Regional no Tocantins – Incra/TO e 
diversas entidades localizadas naquele Estado, ob-
jetivando a prestação de assistência técnica para 
assentados do Programa de Reforma Agrária (TC 
024.516/2007-0).

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 5/2012-CRA

Brasília, 7 de fevereiro de 2012.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para leitura e 

autuação o Aviso nº 1.818 – TCU, do Ministro Raimun-
do Carreiro, na Presidência do Tribunal de Contas da 
União, que encaminha cópia do Acórdão proferido nos 
autos do Processo nº TC-024.516/2007-0, acompanha-
do da respectiva instrução técnica.

Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Presi-
dente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Aviso nº 1.818/GP/TCU

Brasília, 27 de dezembro de 2011.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para o conhe-

cimento e providências cabíveis, cópia do Acórdão 
nº 2.594/2011 (acompanhado da respectiva instru-
ção técnica) prolatado por esse Tribunal, na Sessão 
Plenária de 28-9-2011, ao apreciar o processo nº TC-
024.516/2007-0), que trata de Representação.

Atenciosamente, – Ministro Raimundo Carrei-
ro, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Ofício nº 5, de 2012-CRA, será juntado ao 
processado do Aviso nº 37, de 2011, e retorna à Co-
missão de Agricultura e Reforma Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 8, de 2012,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei do Senado nº 303, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 8/12-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 15 de fevereiro de 2012

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce-
lência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, 
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela 
aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de Lei 
do Senado nº 303, de 2011, que “Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a obrigatorieda-

de do uso de faróis durante o dia nas condições que 
especifica”, de autoria do Senador Eunício Oliveira.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Pre-
sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Com referência ao Ofício nº 8, 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 303, de 2011, 
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2012 (nº 
48/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Acordo entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República da Libéria 
sobre Cooperação Educacional, celebrado em Brasília, 
em 7 de abril de 2010.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 
2012, vai à Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão 
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 10, de 2012 (nº 
152/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
que encaminha cópia do Acórdão nº 351/2012-TCU, 
referente ao acompanhamento da operação de crédi-
to autorizada pela Resolução nº 9/2011, do Senado 
Federal (TC 019.723/2011-3).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 10, DE 2012

Aviso nº 152-Seses-TCU-Plenário

Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2012.

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimen-

to, em atenção ao Ofício nº 1.200-SF, de 15-7-2011, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº 
TC-019.723/2011-3, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Ordinária de 15-2-2012, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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VOTO
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Aviso nº 10, de 2012, vai à Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos 
do Ministro de Estado dos Transportes:

– Nº 25, de 27 de fevereiro de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.137, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Sérgio Petecão;

– Nº 27, de 27 de fevereiro de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 1.339, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Jorge Viana;

– Nº 28, de 28 de fevereiro de 2012, em resposta ao 
Requerimento nº 927, de 2011, de informações, 
de autoria do Senador Sérgio Petecão.

Os Requerimentos vão ao arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Sr. Senador Antonio Carlos Valadares enviou 
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do dis-
posto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Pre-
sidente desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, cumpro a 
missão dolorosa de comunicar a esta Casa o faleci-
mento, no final da tarde da última terça-feira, do ex-
-governador de Sergipe Seixas Dória, que neste mês 
de fevereiro completaria 95 anos.

Nascido em Própria, em 23 de fevereiro de 1917, 
Seixas Dória começou sua vida pública como secre-
tário da Prefeitura de Aracaju, foi deputado estadual 
por duas vezes, eleito pela União Democrática Nacio-
nal (UDN), com sua primeira eleição no ano de 1946. 
Exerceu o mandato de deputado federal também por 
duas vezes, sendo sua primeira eleição em 1954 e a 
segunda em 1958. Defensor da democracia, Seixas 
Dória ladeou o então candidato Jânio Quadros na dis-
puta pela Presidência da República, em 1960.

Seixas Dória foi governador de Sergipe no perío-
do em que se iniciou a ditadura militar sendo deposto 
pelo regime de exceção. No dia seguinte à eclosão da 
revolução, foi retirado do Palácio do Governo à força 
e levado para a prisão, no arquipélago de Fernando 
de Noronha. Perdeu os Direitos Políticos. Teve, assim, 
sua voz silenciada, mas não desistiu, deixou a prisão 
após quatro meses de detenção, devido a concessão 
de um habeas corpus.

O Ato institucional n°2 provocou a cassação dos 
seus direitos políticos em 1966, por um período de 
dez anos. Enquanto estava com os direitos políticos 
cassados, publicou o livro que se tornaria uma refe-

rência histórica do período da ditadura brasileira, “Eu, 
réu sem crime”, onde relata sua vivência na prisão em 
Fernando de Noronha, ao lado do ex-governador de 
Pernambuco, Miguel Arraes.

Além da longa carreia política – deputado es-
tadual, deputado federal e governador -, Seixas era 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Facul-
dade de Direito de Niterói e membro da academia de 
letras local, autor também de “Sílvio Romero, jurista” 
e hoje pertence ao rol dos imortais da Academia Ser-
gipana de Letras.

Enquanto governador de Sergipe, defendia os 
mesmos ideais do então presidente, João Goulart, 
tendo participado ativamente do bloco que defendia as 
mudanças em prol da melhoria da vida do povo brasi-
leiro. Em 13 de março de 1964, Seixas Dória discur-
sou no célebre comício da Central do Brasil, em que 
os maiores nomes da política progressista estavam ao 
lado do presidente Goulart.

Seixas Dória fez da UDN uma voz solidária, crian-
do com outros parlamentares a Frente Parlamentar 
Nacionalista, que ampliou no Brasil o discurso denun-
ciando manobras internacionais, formando uma opinião 
pública para cobrar do Governo ações de proteção e 
defesa da riqueza nacional. Pequeno de estatura, fran-
zino, frágil, Seixas Dória agigantava-se na luta em fa-
vor do Brasil e do futuro dos brasileiros. Referência do 
nacionalismo, sem radicalizações, Dória integrou, com 
outros políticos, a “Bossa Nova da UDN”, conquistando 
simpatia da mídia e aplausos da população.

Assim, iluminou o Brasil com suas orações patri-
óticas, dando consciência aos brasileiros para o que 
ocorria no.País, após a II Guerra Mundial. O Brasil, que 
participou do campo de batalha, possuía muitas e va-
riadas riquezas minerais, cobiçadas pelos Estados Uni-
dos e por outros países aliados, segundo as denúncias 
que fez Seixas Dória, nos auditórios universitários, nas 
tribunas do Parlamento, nos artigos de jornais e nas 
entrevistas que mobilizaram a atenção dos brasileiros.

Portanto, Sr. Presidente, Si^s e Srs. Senadores, 
registro neste momento os nossos mais sentidos pê-
sames a todos os seus familiares, a sua esposa Dona 
Meire Dória e ao povo de Sergipe, que tanto o res-
peitava e admirava, pela perda desse ilustre homem 
público, que deixou uma saudade enorme no coração 
de cada sergipano.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – 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:
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ORDEM DO DIA

Item único
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2012, que altera as 
Leis nºs 10.893, de 13 de julho de 2004, que 
dispõe sobre o Adicional ao Frete para a Re-
novação da Marinha Mercante – AFRMM e o 
Fundo da Marinha Mercante – FMM, 11.434, 
de 28 de dezembro de 2006, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.685, de 20 de julho de 1993, 12.249, 
de 11 de junho de 2010, 11.775, de 17 de se-
tembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 
2007, e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 
6 de setembro de 2001; revoga dispositivos 
das Leis nºs 9.432, de 8 de janeiro de 1997, 
e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a in-
cidência da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social – COFINS na cadeia produtiva 
do café; institui o Programa Cinema Perto de 
Você; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 545, de 2011).

(Lido no Senado Federal no dia: 17-02-
2012)

Relator Revisor: Senador Eunício Oliveira
(Sobrestando a pauta a partir de: 14-

11-2011)
Prazo final prorrogado: 08-03-2012

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 35 
minutos.) 

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
29-2-2012

quinta-feira

12h – Recebe o Senhor Clovis Brigagão, cien-
tista polítivo

Sala de Audiências
12h30 – Recebe a Ministra Ideli Salvatti, da 

Secretaria de Relações Institucionais e a Banca-
da do Amapá

Sala de Audiência
16h – Ordem do Dia
Plenário
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* No período de 02 a 29/02/2012 foram apreciados outros requerimentos, não autônomos (vinculados a outra matéria), que não constam nesta 
resenha. 
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
����	�!	���	 �"	 �	 �#	
����	#�	���	 $	 $	 $	
����	#!%	&	�!�	 #	 $	 #	
����	#!%	&&	�#�	 !	 $	 !	
Soma 32 1 31
�
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��
���	'���	�
�����	 �	 $	 $	
Total Geral 33 1 31

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 

2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal; 

3. Licença para tratamento de saúde; e 

4. Licença para tratar de interesses particulares.
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REQUERIMENTOS DE LICENÇA . Total: 33
 

(Sem ônus)

Arts. 13, 40, 43, I e 43, II  
RQS AUTOR RISF PERÍODO FINALIDADE

1/2012-M Cristovam Buarque 13 06.02 a 10.02 Atividade Parlamentar 
2/2012-M Kátia Abreu 13 07.02 a 11.02 Atividade Parlamentar 
3/2012-M Acir Gurgacz 43, II 13.02 a 29.02 Licença Particular 
4/2012-M Lúcia Vânia 13 07.02 Atividade Parlamentar 
5/2012-M Renan Calheiros 13 07.02 Atividade Parlamentar 
6/2012-M Clóvis Fecury 13 07.02 a 09.02 Atividade Parlamentar 
7/2012-M Antonio Russo 43,I 07.02 a 16.02 Licença Saúde 
8/2012-M Kátia Abreu - - Retirada      do     Requerimento  

nº 2-M 
9/2012-M Kátia Abreu 13 8.02 a 11.02 Atividade Parlamentar 

10/2012-M Benedito de Lira 13 09.02 Atividade Parlamentar 
11/2012-M Cícero Lucena 13 09.02 Atividade Parlamentar 
12/2012-M Vital do Rêgo 13 09.02 Atividade Parlamentar 
13/2012-M Valdir Raupp 13 09.02 Atividade Parlamentar 
14/2012-M Sérgio Petecão 13 09.02 Atividade Parlamentar 
15/2012-M Lídice da Mata 13 09.02 Atividade Parlamentar 
16/2012-M Aécio Neves 13 09.02 Atividade Parlamentar 
17/2012-M Mozarildo Cavalcanti 43,I 09.02 a 18.02 Licença Saúde 
18/2012-M Paulo Paim 13 14.02 a 16.02 Atividade Parlamentar 
19/2012-M Cícero Lucena 13 14.02 a 16.02 Atividade Parlamentar 
20/2012-M Clésio Andrade 13 09.02 Atividade Parlamentar 
21/2012-M Lobão Filho 43, I 23.01 a 22.03  Licença Saúde 
22/2012-M José Agripino 43, II 14.02 a 16.02 Licença Particular 
23/2012-M Ivonete Dantas 13 14.02 a 16.02 Atividade Parlamentar 
24/2012-M Ciro Nogueira 13 15.02 Atividade Parlamentar 
25/2012-M Francisco Dornelles 13 15.02 Atividade Parlamentar 
26/2012-M Marcelo Crivella 13 15.02 Atividade Parlamentar 
27/2012-M Ciro Nogueira 13 29.03 a 06.04 Atividade Parlamentar 
28/2012-M Wellington Dias 13 15.02 e 16.02 Atividade Parlamentar 
29/2012-M Marta Suplicy 43, II 16.02 Licença Particular 
30/2012-M Jader Barbalho 43, I 09 a 18.02 Licença Saúde 
31/2012-M Maria do Carmo Alves 13 29.02 Atividade Parlamentar 
32/2012-M Jarbas Vasconcelos 13 01.03 Atividade Parlamentar 
33/2012-M João Vicente Claudino 13 01.03 Atividade Parlamentar 
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 
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 Avisos CN (AVN) 4 	 	 	 	
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����Y�	�
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�
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�
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 Mensagens CN  (MCN e MSG) 3 	 	 	 	

				$	O�
����Y�	�
	:�����	 	 	 	 	 	 	

				$	�
>��w��	�
	�\�>��Y�	��	OO�	 	 	 	 	 	 	

				$	]�����	^��~���	 !	 	 	 	 	 	

 Ofícios CN (OFN) 16 	 	 	 	

				$		O�
����Y�	�
	:�����	 	 	 	 	 	 	

				$		]�����	^��~���	 �E	 	 	 	 	 	

 Projetos de Decreto Legislativo CN  (PDN) 	 	 	 	 	

 Proposições  SF 	 	 	 	 	

 Requerimentos CMO  (RCMO) 1

 Emendas 10

Emendas de Iniciativa Popular 
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				$		��>�����	 	 	

				$		=Y�	��>�����	 	

 Errata (art. 152 Res. 1/2006-CN) 

 Redação Final (art. 51 Regimento Comum) 

                                          TOTAL 36 1

Resultados das Reuniões 
��	�	����������	

	
Reunião convocada para 7 de fevereiro de 2012 (ordinária) 

	
Comunicado nº 1/2012  

Reunião convocada para 07/02/2012, às 14h30min 

                                                                             Pauta nº 1/2012 

��	\����
	�
	�Y�	�
�	H�\��	�� w���	�
<�
���> 	'���	�_
�� ���	���	���_�>H��%	�	U
'�����	:>��� �	:�;���%	��	
�
��j��	�� 	
O�
��k���	���|���
	��'+
	�	art. 14 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso Nacional, ��������	
��
	�	�
��Y�	�Y�	�
��	�
�>?����	

:��\����	�
�� Y�	
���� ����Q��	'���	�	��	 8	 de fevereiro, quarta-feira, às 15 horas%	��	'> 
�Q��	�	��	:T ����	���	
U
'�������	

	
����j>�%	X	�
	|
\
�
��	�
	�����                              

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L.DANTAS 
                                                   Secretária da Comissão 

Reunião convocada para 8 de fevereiro de 2012 (extraordinária) 
	

Comunicado nº 2/2012  
Reunião convocada para 08/02/2012, às 15 horas 

                                                                      Pautas nº s 1 e 2/2012 
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�	H�\��	�� w���	�
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�� �>	'���	�_
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�
��j��	��	O� 
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	�	 art. 14 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso 
Nacional, ��������	��
	�	�
��Y�	�Y�	�
��	�
�>?����	

:��\����	�
��Y�	����Q��	'���	�	��	14 de fevereiro, terça-feira, às 14h30min%	��	'>
�Q��	�	��	:T����	���	U
'�������	
	

����j>�%	{	�
	|
\
�
��	�
	�����                     

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L.DANTAS 
                                                   Secretária da Comissão 

	
	
	

Reunião convocada para 14 de fevereiro de 2012 (ordinária) 
	

Comunicado nº 3/2012  
Reunião convocada para 14/02/2012, às 14h30min 
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                                                                                Pauta nº 3/2012 
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 ����>	��	����>%		 ���	
Alexandre Antonio Tombini%	�� 
	�Q	������
�	��_�
	�	 “avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, 
creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços do Banco 
Central do Brasil” - referente ao 1x	�
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��j��	�
	����%	
�	��
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���	��	
���_
>
���	��	 § 5º do art. 9º da Lei 
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���	=�����>�	:����Y�	^���	�
	O>����%	]����
����	O�_>���	
	Z���>?��Y��		
	
�%	���\����	�
��Y�	����Q��	 '���	�	��	 28 de fevereiro, terça-feira, às 14h30min%	��	'>
 �Q��	�	��	:T� ���	��� 	

U
'�������	
����j>�%	�#	�
	|
\
�
��	�
	�����	

                              

                                                 MARIA DO SOCORRO DE L.DANTAS 
                                                   Secretária da Comissão 

	
	

	

Reunião convocada para 28 de fevereiro de 2012 (ordinária) 
	

Comunicado nº 4/2012  
Reunião convocada para 28/02/2012, às 14h30min 

                                                                              Pauta nº 3/2012 
	
	
														

��	\����
	��	� 
���k���	�
	quórum	�
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'�����	����~	���H����	�O^U��O��%	��	

�
��j��	��	O�
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	�	caput do	art. 14 da Resolução nº 1/2006, alterada pela de nº 3/2008, ambas do Congresso 
Nacional, ��������	��
	�	�
��Y�	�Y�	�
��	�
�>?����	

	
�%	���\����	�
��Y�	����Q��	'���	�	��	6 de março, terça-feira, às 14h30min%	��	'>
�Q��	�	��	:T����	���	U
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                                                 MARIA DO SOCORRO DE L.DANTAS 
                                                   Secretária da Comissão 
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    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas

02 a 29/02/2012 

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR TIPO DE REUNIÃO 

ORDINÁRIAS 10

EXTRAORDINÁRIAS 23

CONJUNTAS 1

TOTAL 34

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS REUNIÃO CONJUNTA * – 
COMISSÕES PARTICIPANTES TOTAL**

CAE 2 1 - 3
CAS - 3 X 4
CCJ 3 1 - 4
CE 3 1 - 4

CMA - 5 - 5
CDH - 3 X 3
CRE 2 2 - 4

CI - 2 - 2
CDR - 2 - 2
CRA - 1 - 1
CCT - 2 - 2

CMMC - - - -

TOTAL 10 23 1

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 

REUNIÕES CONJUNTAS 

1ª reunião CAS e CDH

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 1

REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES(**) 

Março de 201242 Sexta-feira 2 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO FEVEREIRO 2012ANAIS DO SENADO FEDERAL878



:��	�	O
����
��
	
�	U
|
��	��	��'�
<�	
	��	O�
\�k���	����>	�	:���^O	 �	
::�	�	O
����
��
	�
	�
<������	O�_>��	�	::���O	 �	
:U�	�	�
�'��Q��	�
	��������Y�	��	^�~��	
	�
���Y�	��	O�_�
?�	�	
:U��^�O	 �	

:&	�	�
�'��Q��	��_�
	�	�\��Y�	:\>	�	:&���:	 �	
:U�	�	O
����
��
	��	U
�
�\�>\�
���	��	=���
��
	$	:U�U=	 �	

TOTAL 6

TOTAL GERAL DE REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES  6

TOTAL GERAL DE REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  40 

(**) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

:����Y�	�
	��������	���������	�	:��	 �	

:����Y�	�
	:�������Y�%	������	
	:������	�	::�	 �	

:����Y�	�
	������Y�	�	:�	 �	
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TOTAL 13 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

:����Y�	�
	��������	�����	
	:����Y�	�
	U�
���	�������	
	�
<�>��Y�	
O����'��\�	�	:��	
	:U�	 �		

TOTAL 1

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 14 
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

MATÉRIA 
COMISSÕES PERMANENTES

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC   1          1

PLS  5 8 2 1    2 3  2  23 

SCD   1          1

PLC   4 1 2   1      8

PDS   1     1    31  33 

PRS    1         1

RQS (SF)       1      1
MSF 4      1 1     6

AVS          1   1

TOTAL 9 13 5 4 - - 4 3 3 1 33 - 75 

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

O��	 ��	

O�:	 �	

OU�	 !�	

TOTAL 45 

	
PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

O�:	 �	

O��	 ��	

�:U	 �	

O�:	 E	

OU�	 �	

O��	 �	

���	��Z�	 �	

^�Z	 E	

���	 �						

TOTAL 30 
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

- 11 3 6 13 13 9 5 6 5 3 - 74 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

:��	�	O
����
��
	
�	U
|
��	��	��'�
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\�k���	����>	�	:���^O	 �	
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	�\��Y�	�\>	�	:&���:	 �	

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 3

	
REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

�'��\����	 X�	

�
;
�����	 �	

TOTAL 74 

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
	

�'��\����	 �	

�
;
�����	 �	

TOTAL 3

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO

�
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���	�
	`�<k���	 �	

�
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���	�
	�������Y�	��������		 �	

TOTAL 3
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
02 a 29/02/2012 

	
	

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
	

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

�	 Dia 28 de fevereiro 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

�	 Dia 28 de fevereiro 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (CE) 

�	 Dia 29 de fevereiro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO  
E CONTROLE (CMA) 

	
�	 Dia 07 de fevereiro	
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�	 Dia 14 de fevereiro	
Z��>���
�	
:��H
�
�	
	�
_��
�	��	'��\�k����	
	
�����H��
����	�
>��\��	��	E�	Zw ���	^����>	��	�<��%	��
	
�����
�
�Q	���	 ���	�� 	 �	 �X	 �
	�����	�
	� ���%	
 �	^� ��
>H��Z�����%	
�	��
 ���
���	 ���	
�
��
��
����	�x	���%	�
	����$:^�	
	�x	�%	�
	����$:^��		
O����'���
��	
o	 Benedito Braga	$	O�
��
��
	��	:���k	&��
�������>	��	Ex	Zw���	^����>	��	�<��	
o	 Vicente Andreu Guillo -	U�
���$O�
��
��
	��	�<k���	=�����>	�
	�<� ��	 ��=��	
	U��	 O��>�	

���
>>�%	U�
���	��	�<k���	=�����>	�
	�<���	��=��	
o	 Paulino Franco de Carvalho Neto –	^�����	:H
|
	��	U\�Y�	��	^
�	��_
��
	��	^���~��	

���	�
>��+
�	���
���
�	�^���	
o	 Júlio Thadeu Kettelhut -	U�
���	��	U
'�����
���	�
	�
\��>?��Y�	�
	�����	����<�Q|���	��	

^���~��	��	^
�	��_
��
	�^^��	
o	 Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles -	 O�
��
��
	��	:� ���Y�	 O�w	:���k	�
	 ����	

����<�Q|��	��	��	O�����j_�	
	��<�	O�����Q	
o	 Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides -	O�
��
��
	��	�<k���	�
<�>�����	�
	�<���%	��
�<�	
	

���
��
���	�Q���	��	U�����	Z
�
��>	��U����%	 ��>�j��	�	'����	�
	�
>_
���Y�	 ��	O>
�Q��	��	
:����Y��	

	
�	 Dia 28 de fevereiro	
Z��>���
�	
U�����	�	|� ������
���	��	�
���	� 
	�\��Y �	� \>	������>% 	���	|���	 ���	 �
<���
�	�
�� ��	
��	��
���
���	���	��
���	��	���������	_���>
��	��	��>?��Y�	�
	�
�\���	�
	�����'���
	�~�
�	��	
'�j��		
��	�
��'�����	
	�����'���
	�~�
�	$	<��<�>��%	�
<������	
	���>���
	�
	�
�\����	
�
��
��
������	�
	�
�>?��Y�	�
	���k����		
�^�	=x	�!������	
	�^�	=x	"E�����	
O����'���
��	
o	 Juliana Pereira da Silva	$	U�
����	��	 U
'�����
���	� 
	O���
 �Y�	
	U
|
 ��	�� 	

:��������	��	^���~��	��	������	$	^�	
o	 Luiz Miyada	$	���
 ����	 ��	U �
����	 �
	�
��'� ����	��	��'�
��	��� �>
��	 �
	&�|�� $���������	

�
��'����Q��	$	&=Z����]	
o	 Rogério Coimbra	$	�
��
�Q� �	�
	O�>j���	�
 <�>��w��	��	�
��
����	�
	�\��Y�	 :\>	�� 	

O�
��k���	��	�
'�_>��	$	��:�O�	
o	 José Márcio Monsão Mollo	$	 U�
���$O�
��
��
	��	�������	 =�����>	�� �	� �'�
���	

�
��\Q���	$	�=��	
o	 Danielle Alcântara	$	�� '
���
��
��
	�
	�
<�>� �Y�	� �������	
	� ���'��H��
���	�
 	

^
�����	�
	�<k���	=�����>	�
	�\��Y�	:\>	$	�=�:	
o	 Adalberto Vasconcelos	$	� 
��
�Q��	� 
	Z���> ?��Y�	 �
	 U
�
����?��Y�	
 	

�
<�>��Y�	��	��_���>	�
	:�����	��	`�Y�	
o	 Maria Elisa Novais	$	�
�
��
	���j���	��	&�������	����>
��	�
	U
|
��	��	:��������	$	&U�:	

	
�	 Dia 29 de fevereiro	
Z��>���
�	
U�����	�	 '���Y�	�� 	��� �>	�� 	
\
���	 �&]���%	:��| 
�k���	�� �	=� �+
�	 `����	 ��_�
	
U
�
�\�>\�
���	����
��Q\
>%	��
	�����
�
�Q	���	���	��	
	��	�
	;��H�	�
��
	���%	��	����
	��	��	
�
	���
���	
�
��
��
������	�
	�
�>?��Y�	�
	���k����	
�^�	=x	E	�	����	
	�^�	=x	X	�	����	
O����'���
��	
Izabella Teixeira	$	^�����	�
	������	��	^���~��	��	^
�	��_
��
	$	^^�	

	

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 
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�	 Dia 06 de fevereiro 
Z��>���
�	
U�����	�	�����Y�	���	'>����	�
	����
	'�\����	��	����>�	
O����'���
��	
o	 Denise Rodrigues Eloi de Brito	$	O �
��
��
	��	`�Y�	=�����>	���	&����� �+
�	�
	����<
��Y�	


�	����
	
o	 Arlindo de Almeida	$	O�
��
��
	��	�������Y�	����>
��	�
	^
����	�
	���'�	$	����=��	
o	 Moacyr Roberto Tesch Auversvald	$	U�
���	O�
��
 ��
	��	:��|
�
���Y�	=�� ���>	�� �	

���_�>H����
�	
�	������	
	���'��>���
	
o	 João Luis Barroca de Andrea	�
�	�� _�����Y�	�	^� ����	: 
��H�	 $	 U�
���	

O�
��
��
	��	�<k���	=�����>	�
	����
	$	�=��	
o	 Moacir Meirelles	�
�	�� _�����Y�	�	�� �>
�	 ^�����	��� ��>>
�	 $	 O�
��
��
	��	:��|
�
���Y�	

����>
��	�
	�'��
������	
	O
��������	$	:]��O�	
o	 Júlio Cezar Silva	�
�	��_�����Y�	�	���~	 :�>���	�����	$	O �
��
��
	��	=�\�	:
�� ��>	�����>	

���	���_�>H����
�	$	=:���	
o	 Pedro Armengol	�
�	��_�����Y�	�	�����	�
����
	��	�>\�	������$	O�
��
��
	��	:
����>	����	

���	���_�>H����
��	
o	 Lourenço Ferreira do Prado	�
�	��_�����Y�	�	 ������	O���H	$	O�
��
��
	��	`�Y�	�
��>	���	

���_�>H����
�	$	`���	
o	 Antonio José Santos	�
�	��_�����Y�	�	:�	:~>�	����
	:��\�>HY
�	$	O�
��
��
	��	Z
�
���Y�	

=�����>	���	^~����	$	Z�=�^�	
o	 Carlos Célio de Andrade Santos	�
�	��_ �����Y�	�	 ��>���	U� ���
	$	�
 �
��
	

���������\�	��	Z�����Y�	�
	�
<�����
	����>	$	���O�	
o	 José Augusto	$	:����
�����$=�����>	��	Zw���	�����>	���	���_�>H����
�	
o	 Maria Aparecida Diogo Braga	$	U�
����	��	:�����>
	� 
	���>���
	��	Z�����Y�	�
	�
<�����
	

����>	�	���O	
	

�	 Dia 23 de fevereiro 
Z��>���
�	
U
_��
�	�	�
��
<���Y�	�
	'���
	��	Q�
�	��	O�H
��H�%	
�	�Y�	���~	���	:��'��	$	�O�	
O����'���
��	
o	 Antonio Donizete Ferreira	$	�j�
�	:�����Q��	
o	 Aristeu Neto	�
�	��_�����Y�	�	U
��	O??<���	]�
���%	��\�<����	
o	 Inês Magalhães	$	�
��
�Q��	=�����>	�
	��_���Y�	
o	 Ivan Valente	$	U
'�����	Z
�
��>	��	:T����	���	U
'������	
o	 Paulo Roberto Martins Maldos	 $	� 
��
�Q��	=� ����>	��	�
��
����	=�� ���>	�
 	�����>��Y�	

����>	��	�
��
����	�
��>	��	O�
��k���	��	�
'�_>��	
o	 Tonhão Dutra	$	�
�
����	�
	�Y�	���~	���	:��'��	
o	 Maria Laura Silva de Sousa	$	^�������	�
	O�H
��H�$�O	
o	 David Washinton Castor de Sousa	$	^������	�
	O�H
��H�$�O	
o	 Valdir Martins de Sousa	$	�j�
�	:�����Q��	�
	O�H
��H�$�O	
o	 José Maria de Almeida	$	O�
��
��
	��	O�����	����>���	���	���_�>H����
�	`�|����	�	O��`	
o	 Marco Aurélio	$	U
'�����	�������>	��	O���O	
	
�	 Dia 27 de fevereiro 
Z��>���
�	
U
_��
�	�	|�	��	|����	'�
\�
��Q��	
	�	�
�;���
	��>���>	���	�'��
������	
	'
��������	��
	<��H��	
����	�
	�	����	��>Q��	�j����	
O����'���
��	
o	 André Luiz da Conceição	�
�	��_���� �Y�	 �	�����	�
 ����
	��	 �>\�	������	$	

O�
��
��
	��	:
����>	����	���	���_�>H����
��	
o	 José Augusto	$	:����
�����$=�����>	��	Zw���	�����>	���	���_�>H����
�	
o	 Celso Amaral de Miranda Pimenta	�
�	��_�����Y�	�	���~	:�>���	�����	$	O�
��
��
	��	=�\�	

:
����>	�����>	���	���_�>H����
�	$	=:���	
o	 Nelson de Miranda Osório	�
�	��_ �����Y�	�	 ���>
�	^��� ��	�� ���>>
�	$	

O�
��
��
	��	:��|
�
���Y�	����>
��	�
	�'��
������	
	O
��������	$	:]��O�	
o	 Paulo José Zanetti	�
�	��_�����Y�	�	O��>�	O
�
��	��	�>\�	$	O�
��
��
	��	Z����	�����>�	
o	 Paulo Barela	�
�	��_�����Y�	�	���Q<����	��'
�	$	^
�_��	��	:�O$:��>�����	
o	 Denisson Almeida Pereira	�
�	��_ �����Y�	�	:��>� �	�������	 ��_��	$	�
��
�Q� �	

��
���\�	��	^���~��	��	���_�>H�	
	��'�
<�	$	^���	
o	 Floriano José Martins	�
�	��_ �����Y�	� 	�>\��� 	� w>��	 �
	Z��� ��	 $	O �
��
��
	��	�������Y�	

=�����>	���	������
�	Z����	��	�
�
��	Z
�
��>	��	����>	$	�=Z&O�	
o	 Edson de Camargo	 $	O �
��
��
	 ��	 �������	=� ����>	� ��	�'��
���� ��	 ��	����>	 ��	:
����>	
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�
��>	���	���_�>H����
�	��	����>	
	

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE)

	
�	 Dia 09 de fevereiro 
Z��>���
�	
O�
����	�|�����+
�	��_�
	��	 '��\�k����	��������	'
>�	<�\
���	_���>
��	������	 ���	'�
'����\��	
'���	 �	:� �|
�k���	 ���	 =��+
�	`�� ��	��_ �
	U
 �
�\�>\�
���	����
��Q\
 >%	�	�����%	_
�	��� �	
�������	��	�
��>�����	�� 	�X[	:��|
�k ���	���	O� ��
�	�:]O$�X�	��	:� �\
��Y�$������	���	=��+
�	
`����	� �_�
	^�� �����	:>�Q� ���%	 �
�>?���	
� 	U� �_��%	�|� ��	 ��	��>%	 ��
	�
����� 	 
�	�� 	�
	
�
?
�_��	�
	����%	
�	��
���
���	��	���	�x	�������	
O����'���
��	
o	 Luiz Alberto Figueiredo Machado	�	��_ ������	��_ �
��
�Q��$�
��>	 �
	^ 
�	� �_
��
%	

��
�<�%	:k���	
	�
���>�<�	��	^���~��	���	�
>��+
�	���
���
�	$	^���	
	

�	 Dia 13 de fevereiro 
Z��>���
�	
U�����	�	�����Y�	���	�
|�<����	H������	��
	�<�
����	��	����>	'
>��	|����
���	��	�
<Y�	=���
	
��	'�j�%	
�'
��>�
��
	��	������	��	���?����%	\�	�	����j'�	�
	��_���<�	���
	��	H������	
��Y�	
\\
���	
�	�����+
�	'�
�Q���	
	�
	<����
�	�|��>���
��	
O����'���
��	
o	 Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto	$	�
��
�Q��	��
���\�	��	^���~��	��	������	�	^�	
o	 Eduardo Ricardo Gradilone Neto	�	 ��_������	 ��_�
��
��Q��$�
��>	���	:��� ����
�	

����>
���	��	���
���	��	^���~��	���	�
>��+
�	���
���
�	$	^��	
o	 Saul Nunes Bemergui	$	O�
|
��	��	^���j'�	�
	��_���<�	�	���?����	
o	 Rodrigo do Amaral Souza	 �	^� ����	U �
���	� �	U
 '�����
���	�
 	&�<�� �Y�	
	� �������		

���j����	��	^���~��	���	�
>��+
�	���
���
�	$	^��	
o	 Nilson Mourão	$	�
��
�Q��	�
	������	
	U�
���	�������	��	������	��	���
	

	

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

	
�	 Dia 29 de fevereiro 
Z��>���
�	
&������	�	O��;
��	�
	�
	��	�
����	�x	�!{%	�
	���{%	�
	������	��	�
�����	Z>Q\�	����%	��
	}�>�
��	�	
�
	�x	�#X�%	�
	�E	�
	;�>H�	�
	���X	��
	�
��>	�
	�
>
��������+
��%	'���	������	�	�_�<����
���
	
�
	��	' �
��������	�
	 �
�\��	�
	�
>
����� ���+
�	�|
�
�
�
�	'>��� �	�
	�
 �\��	'���	��
���
���	

�'
�j|��	�
	'
�����	���	�
|�k���	����\�	��	��	|�>���	
O����'���
��	
o	 Michel Platini	$	O�
��
��
	��	�������	���	&��~�'�
�
�	�
	�_���	
o	 Moises Bauer	$	O�
��
��
	��	:���
>H�	=�����>	��	O
����	���	U
|�k���	$	:]=�U	
o	 Neivaldo Augusto Zovico	$	:����
�����	=�����>	�
	��
��_>���
	'���	������	��	Z
�
���Y�	

=�����>	�
	&��
<���Y�	
	������Y�	���	������	$	Z�=�&�	
o	 Antônio José Ferreira	$	�
��
�Q��	��	��	:���
>H�	=�����>	��	O
����	���	U
|�k���	$	

:]=�U	
o	 Eduardo Levy	$	U�
���	��
���\�	��	�������	=�����>	���	��'�
���	�
	�
>
|���	
	�
	

�
�\��	^w\
>	:
>�>��	
	O
����>	$	�&=U&��������&�	
o	 Bruno Ramos	$	��'
���
��
��
	�
	�
�\���	O�\����	��	�<k���	=�����>	�
	

�
>
��������+
�	$	�=����	
	

	
-  CONJUNTAS -

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) E 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 
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�	 Dia 14 de fevereiro	
Z��>���
�	
}U
_��
�	� 	� '>���Y�	� �	> 
	�x	 �X�X�����%	� �
	 ��'+
	 ��_�
	� 	�_ �<����
���
	 ��	 ����<�	'> Q����	
�
'�������	��	����	'
>�	�
�
	�
	�����
�	��
<����
�	��	�`�	���	�����	�
	���>��Y�	�
����
��
�	
�
	������
���	�
	�T��
��%	
�	��
���
���	��	���	�x	X�������	
}������	��_ �
	 ��	'��_>
 ���	
�\�>\
 ���	 ��	 '�w�
�
�	� 
	�> ���
	�� �	� �����	O&O	
	��|>�%	
 �	
��
���
���	��	���	�x	�������$:���	
}U
_��
�	��	'��_>
���	���	'�w�
�
�	�
	�>���
�	|����
���	
 	H�>���
����%	
�	��
���
���	��	�U�	
�x	�{�����$:U��	
O����'���
��	
o	 Luciano Ornelas Chaves	$	�x	��
 $O�
��
��
	��	 ���
���
	� ���>
��	�
	 :���<�	O>Q����	�	

��:O	
o	 Jose Eduardo Fogolin Passos		$	:����
� ����	�
 ��>	�
 	^~��	
	�>��	:��'>
� ���
	� 	

U�������^�	
o	 Carlos Vital Tavares Corrêa Lima	$	��
$O�
��
��
	��	:���
>H�	Z
�
��>	�
	^
����	�	:Z^	
o	 Maira Caleffi	$	O�
��
��
	��	Z
�
���Y�	����>
��	�
	&������+
�	Z>����w'���	�
	�'��	@	����
	

��	^���	�	Z�^�^�	
o	 Dirceu Barbano	$	U�
���$O�
��
��
	��	�<k���	=�����>	�
	�<>T���	����Q��	�	�=�&��	
o	 José Horácio Aboudib	$	O�
��
��
	��	���
���
	����>
��	�
	:���<�	O>Q����	�	��:O	
o	 Arlindo de Almeida	$	O�
��
��
	��	�������Y�	����>
��	�
	^
����	�
	���'�	�	����^��	
o	 Rodrigo Wobeto	$	O�
��
��
	��	�������Y�	���	�j����	��	O&O	
o	 José Luiz Pedrini	$	��
$O�
��
��
	��	���
���
	����>
��	�
	^����>�<�	�	��^	
	

	
MATÉRIAS APRECIADAS

�����	=�	�	^��~��	�'�
����	
�	�
��Y�	=Y�	�
�����\�		
										�	�	^��~��	�'�
����	
�	�
��Y�	�
�����\�		

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC  

PEC 10/2011	$	U�'+
	��_�
	�	���
��	������>	�
	�
|
��	
�\>	
	�	����
��	�
	�<
��
	�
	�
|
��	�\>�	

�'��\���	� 	O��
 �
�%	
|�\��Q\
>	� ��	 �	
��
���	�x	�$::��	�=��	

CCJ 15 

PROJETOS DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 5/2005	$	���
��
���	��'���\��	@	�
	�x	���#!{%	�
	�E	
�
	�_ �>	�
	 ����%	'� ��	� �����	�	O�� <����	�
 	&��
 ��\�	@�	
Z���
�	�>�
����\��	� 
	 ��
�<�	�>~� ���	�� �	� ��
���	
�>~�����	&��>����	�O�]&�]���	

�
;
����	�	O��;
���	���	 CI 09 

PLS 61/2006	$	�>�
�� 	�	� ���	�x	��	 �
	�x	X��� {%	� 
	��	 �
	
;��
��	�
	 ����%	�� 
	�
<�>�	�	O��<�� ��	��	 �
<���$
U
�
�'�
<�%	�	�_���	��> ���>%	�����	�	Z��� �	�
	 ��'���	
��	���_�>H����	�Z���%	
	�Q	������	'��\�k�����	

�'��\���	�	O��;
��	
	 �	
��
���	�x	�$:���	���	

CAS  29 

PLS 492/2007	$		��' ��
	�	'��Q<��|�	 ����	��	� ���	�E	� �	
�
	�x	� ��#"X%	�
	�E	� 
	�����	�
	 ���X%	'� ��	� �>��	 ��	
�����_��+
�	'�
\�
 ��Q���	�� 	 '���
��
���	�
 	
���'
����Y�	�
	����\ �	��	���� �_���
%	'�
\���	��	����	
X#	��	�
	�x	��#!�%	�
	�X	�
	�
?
�_��	�
	���E�	

	

������	
�	���;����	���	

	

�'��\���	�	 O��;
��	�
 	
�
	��	�
 ����	�x	# ��	
�
	��� X%	
	��	
��
����	�x �	�	 
	!$
:��%	
	�
 ;
����	� 	
O��;
��	� 
	�
	�� 	
�
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

O�: O�: ���	O��	 O��	 ]_��	
REFORMA DO 

CÓDIGO PENAL 
(JURISTAS) 

RQS 756/2011

2011 #	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

2012 �	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Total E	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

O�: O�: ���	O��	O��	 ]_��	

TRÁFICO DE 
PESSOAS 

RQS 226/2011 

2011 ��	��X	 ��X	 ���	 	 	 	 �	 	 �������&]	
O��:&��	

�O�]��U]	�^	
����������	

2012 �	�"	 �"	 �	 	 	 	 $	 	

Total ��	�#�	 �#�	 ���	 	 	 	 �	 	

ECAD 
RQS 547/2011 

2011 �E	�#X	 �#�	 �E	 	 	 	 	 	 	

2012 $	$	 $	 �	 	 	 	 	 	 	

Total �E	�#X	 �#�	 �X	 	 	 	 	 	 	

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

O�: O�: ���	 O��	 O��	 ]_��	
VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 �	 �X	 �X	 $	 	 	 	 	 	 	
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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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**

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

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

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

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

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

Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

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

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)

Bloco-PT - Jorge Viana**
PSD - Sérgio Petecão**

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

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)

PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Mato Grosso do Sul
PR - Antonio Russo* (S)

Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

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

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

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)

Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

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

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Ivonete Dantas* (S)

Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

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

Minas Gerais
S/PARTIDO - Clésio Andrade* (S)

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

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)

Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

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

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**

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

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)

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

Mandatos
*: Período 2007/2015    **: Período 2011/2019
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por sete titulares e cinco suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas,
consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção
de Palermo.

(Requerimento nº 226, de 2011, da Senadora Marinor Brito e outros Senadores)

Número de membros: 7 titulares e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (5)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (5,11)

RELATORA: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (15,16)

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 ) (10)

Lídice da Mata (PSB-BA) (3,4,7)

Angela Portela (PT-RR) (3)

Vanessa Grazziotin   (PC DO B-AM) (3)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR) (3,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF) (3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Paulo Davim (PV-RN)
VAGO (8)

1. Ricardo Ferraço   (PMDB-ES)
2. João Alberto Souza   (PMDB-MA) (13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,14) 1.

PTB
VAGO (2,12)

Notas:
*. Em 12.8.2011, foi lido o Requerimento nº 995, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias, a partir de 7.9.2011.
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
3. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, bem como designada Relatora a Senadora Marinor Brito.
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6. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
8. Em 07.06.2011, a Liderança do PMDB solicita, a pedido, a exclusão do Senador Waldemir Moka da Comissão (OF. GLPMDB nº 182/2011).
9. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
11. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011 - GRSS).
12. Vago, em 26.09.2011, em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011-GRSS).
13. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
14. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
15. Vago, em 28.12.2011, 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 designanda Relatora.

Secretário(a): José Augusto Panisset Santana
Telefone(s): 33033492

Fax: 33031176
E-mail: panisset@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 ) (11)

Lindbergh Farias   (PT-RJ) (6)

VAGO (6,13)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (6)

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (1,2)

1. Pedro Taques (PDT-MT) (6)

2. Lídice da Mata (PSB-BA) (14)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB-PB) (3)

Ciro Nogueira (PP-PI) (3)

Sérgio Petecão   (PSD-AC) (3,16)

1. João Alberto Souza   (PMDB-MA) (3,15)

2. VAGO (3,17)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM-GO) (5)

VAGO (10,12)

1. VAGO (7,8)

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



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 ) (3)

Senador José Pimentel   (PT) (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.
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COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL

Finalidade: Elaborar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código Penal.

(Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, aditado
pelo Requerimento nº 1.034, de 2011, do Senador José Sarney)

Número de membros: 17

PRESIDENTE: Gilson Dipp (1)

RELATOR: Luiz Carlos Gonçalves
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011

Designação: 21/09/2011
Instalação: 18/10/2011

MEMBROS
Gilson Dipp
Maria Tereza Moura 
Antonio Nabor Areias Bulhões
Emanuel Messias Oliveira Cacho
Gamil Föppel El Hireche
José Muiños Piñeiro Filho
Juliana Garcia Belloque
Luiza Nagib Eluf
Luiz Carlos Gonçalves
Luiz Flávio Gomes
Marcelo André de Azevedo
Marcelo Leal Lima Oliveira
Marcelo Leonardo
René Ariel Dotti 
Técio Lins e Silva 
Tiago Ivo Odon 
Marco Antonio Marques da Silva

Notas:
*. Em 23.08.2011, foi aprovado o Requerimento nº 1.034/2011, alterando o número de membros da Comissão de sete para quinze.
**. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação dos membros para comporem a Comissão de Juristas.
***. Acrescida de uma vaga destinada a Consultor Legislativo do Senado, nos termos do Requerimento nº 756, de 2011, aprovado. Designado em
22.09.2011.
****. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 032/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 18.10.2011, bem como a designação, como Relator, do
Dr. Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional do Estado de São Paulo.
*****. Acrescida de uma vaga, conforme proposta da Presidência do Senado, aprovada na sessão de 20.10.2011, a ser ocupada pelo Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
1. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação do Ministro Gilson Dipp como presidente da Comissão.
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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
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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)
Eduardo Suplicy   (PT)
José Pimentel (PT) (10,11)

Humberto Costa (PT)
Lindbergh Farias   (PT)
Acir Gurgacz (PDT)
Lídice da Mata (PSB)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

1. Zeze Perrella   (PDT) (11,15)

2. Angela Portela (PT)
3. Marta Suplicy (PT)
4. Wellington Dias   (PT)
5. Jorge Viana   (PT)
6. Cristovam Buarque (PDT) (9)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)
8. Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Casildo Maldaner   (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Roberto Requião   (PMDB)
Eunício Oliveira (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Ivo Cassol   (PP) (12,13,19,21)

1. Vital do Rêgo   (PMDB)
2. Sérgio Souza (PMDB) (18,23)

3. Romero Jucá (PMDB)
4. Ana Amélia   (PP)
5. Waldemir Moka   (PMDB)
6. VAGO (4,8,17)

7. Benedito de Lira (PP)
8. Ciro Nogueira (PP)
9. Ricardo Ferraço   (PMDB) (6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (2)

Cyro Miranda   (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
José Agripino   (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)

1. Alvaro Dias   (PSDB)
2. Aécio Neves (PSDB) (3)

3. Paulo Bauer (PSDB)
4. Jayme Campos (DEM)
5. Clovis Fecury (DEM) (5,16)

PTB
Armando Monteiro
João Vicente Claudino

1. Fernando Collor
2. Gim Argello
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PR (20)

Clésio Andrade (S/PARTIDO)
João Ribeiro (7)

1. Blairo Maggi
2. Alfredo Nascimento (22)

PSD PSOL (25)

Kátia Abreu (PSD) (24,26) 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, 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)
José Pimentel (PT)

1. Acir Gurgacz (PDT)
2. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (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)

Clésio Andrade (S/PARTIDO)
1. Angela Portela (PT)
2. Cristovam Buarque (PDT) (6)

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

1. Ciro Nogueira (PP)
2. Waldemir Moka   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) (2) 1. Armando Monteiro (PTB) (1,3)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
3. Em 25.05.2011, o Senador Armando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 159/2011-CAE).
4. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 03.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Lindbergh Farias (Of. nº 350/2011/CAE).
7. Em 03.10.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 350/2011/CAE).
*. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 174/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 18.5.2011, bem como a eleição dos Senadores Francisco
Dornelles e Cyro Miranda para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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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)
Angela Portela (PT)
Humberto Costa (PT)
Wellington Dias   (PT)
João Durval (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

1. Eduardo Suplicy (PT)
2. Marta Suplicy (PT)
3. VAGO
4. Ana Rita   (PT)
5. Lindbergh Farias   (PT)
6. Cristovam Buarque (PDT)
7. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka   (PMDB)
Paulo Davim (PV) (2)

Romero Jucá (PMDB) (3,5)

Casildo Maldaner   (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (15,16,17)

Ana Amélia   (PP)

1. Vital do Rêgo   (PMDB) (7,18)

2. Pedro Simon   (PMDB)
3. Lobão Filho (PMDB)
4. Eduardo Braga   (PMDB)
5. Roberto Requião   (PMDB)
6. Sérgio Petecão (PSD) (11)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena   (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda   (PSDB) (8,10)

Jayme Campos (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Cássio Cunha Lima   (PSDB) (10,12,14)

3. Paulo Bauer (PSDB)
4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino (1,6)

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

PR (13)

Vicentinho Alves 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.
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*****. 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).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
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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) (1)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (1,3)

Instalação: 24/03/2011

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

Lindbergh Farias   (PT)
Wellington Dias   (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)
2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Ana Amélia   (PP)
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 Ofício 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 - 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.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Humberto Costa  (PT-PE) (2)

VICE-PRESIDENTE: (2,5,6)

Instalação: 12/04/2011

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

Humberto Costa (PT)
Ana Rita (PT) (1)

1. João Durval   (PDT)
2. Wellington Dias   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (5,6)

Waldemir Moka   (PMDB)
1. VAGO (3)

2. Ana Amélia   (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB) 1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).
3. Em 15.06.2011, vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
6. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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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)
Lídice da Mata (PSB)

1. Vicentinho Alves   (PR)
2. VAGO (2)

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

1. VAGO (5)

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 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.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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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

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

Paulo Paim (PT)
Marta Suplicy   (PT)

1. Wellington Dias   (PT)
2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

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

1. Waldemir Moka   (PMDB)
2. Lauro Antonio (PR)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) 1. Paulo Bauer (PSDB)

Notas:
*. 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
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eunício Oliveira  (PMDB-CE) (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (1)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (24)

José Pimentel (PT)
Marta Suplicy   (PT)
Pedro Taques (PDT)
Jorge Viana (PT) (8)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Eduardo Suplicy (PT) (9)

2. Ana Rita   (PT) (9)

3. Anibal Diniz (PT) (9,12)

4. Acir Gurgacz (PDT) (25,26)

5. Lindbergh Farias   (PT) (10)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)
7. Humberto Costa (PT) (13)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eunício Oliveira (PMDB)
Pedro Simon (PMDB) (2,17)

Romero Jucá (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB) (21)

Luiz Henrique (PMDB) (27)

Francisco Dornelles (PP)
Sérgio Petecão   (PSD) (29)

1. Roberto Requião   (PMDB) (3,4,16,21,28)

2. Valdir Raupp   (PMDB) (5,16)

3. Eduardo Braga   (PMDB) (14,16)

4. Ricardo Ferraço   (PMDB) (15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)
6. Waldemir Moka   (PMDB)
7. Benedito de Lira (PP)
8. Lauro Antonio (PR) (31,32,33)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aécio Neves   (PSDB)
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Alvaro Dias   (PSDB)
Demóstenes Torres (DEM) (18)

1. Lúcia Vânia (PSDB) (23)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Cícero Lucena (PSDB) (11)

4. José Agripino   (DEM) (19)

PTB
Armando Monteiro
Gim Argello

1. Ciro Nogueira (PP) (6)

2. Mozarildo Cavalcanti (7)

PR (30)

Magno Malta 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.
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**. 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, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.



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

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.

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
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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
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Roberto Requião  (PMDB-PR) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer  (PSDB-SC) (3,15,17)

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

Angela Portela (PT)
Wellington Dias   (PT)
Ana Rita (PT)
Paulo Paim (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
Cristovam Buarque (PDT)
Lídice da Mata (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Anibal Diniz (PT)
3. Marta Suplicy (PT)
4. Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (14,26)

5. Pedro Taques (PDT)
6. Antonio Carlos Valadares (PSB) (10)

7. Zeze Perrella   (PDT) (19)

8. João Capiberibe (PSB) (33)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Roberto Requião   (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (29,30,31)

VAGO (7,13,28)

Ivonete Dantas (PMDB) (32,34)

João Alberto Souza (PMDB) (20)

Pedro Simon (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Benedito de Lira (PP)
Ana Amélia   (PP)

1. Romero Jucá (PMDB) (2,22)

2. Valdir Raupp   (PMDB)
3. Luiz Henrique   (PMDB)
4. Waldemir Moka   (PMDB)
5. Vital do Rêgo   (PMDB)
6. Sérgio Petecão (PSD) (23)

7. Ciro Nogueira (PP) (11)

8.
9.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) (6)

Cássio Cunha Lima   (PSDB) (16,25)

Paulo Bauer (PSDB)
Maria do Carmo Alves (DEM)
José Agripino   (DEM) (9)

1. Cícero Lucena (PSDB) (36)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (5)

3. Flexa Ribeiro (PSDB) (4)

4. Clovis Fecury (DEM) (21)

5. Demóstenes Torres   (DEM) (8)

PTB
Armando Monteiro
João Vicente Claudino

1. Mozarildo Cavalcanti
2. (1)

PR (24)

Magno Malta (12,27)

João Ribeiro (27)

1. Clésio Andrade (S/PARTIDO)
2. Vicentinho Alves
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PSD PSOL
Kátia Abreu (PSD) (35,38) 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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
5. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 -
GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
9. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 -
GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
19. Em 31.08.2011, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 114/2011-GLDBAG).
20. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
21. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
22. Em 18.10.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nº 274/11-GLPMDB).
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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
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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) (3)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (3,16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (12)

Anibal Diniz (PT)
Acir Gurgacz (PDT) (9,13)

Jorge Viana (PT)
Pedro Taques (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Ana Rita   (PT)
2. Delcídio do Amaral (PT) (4)

3. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
4. Cristovam Buarque (PDT)
5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Luiz Henrique (PMDB) (14)

Waldemir Moka   (PMDB) (18,19)

Eunício Oliveira (PMDB)
Sérgio Souza (PMDB) (5)

Eduardo Braga (PMDB)
Ivo Cassol   (PP) (10,11,21,22)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
2. Lobão Filho (PMDB)
3. Romero Jucá (PMDB) (19,20)

4. João Alberto Souza   (PMDB) (15)

5. Ivonete Dantas (PMDB) (29,31)

6. Lauro Antonio (PR) (7,27,28,30)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Alvaro Dias   (PSDB) (6,8)

José Agripino   (DEM) (17,25,26)

1. Cícero Lucena (PSDB)
2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Clovis Fecury (DEM) (25)

PTB
Gim Argello (1,23) 1. João Vicente Claudino (2)

PR (24)

Vicentinho Alves 1. Blairo Maggi

PSD PSOL
1. (33)

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.
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*****. 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 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).
6. 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.
7. Em 30.6.2011, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 210/2011 - GLPMDB).
8. Em 06.07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF nº 143/11-GLPSDB).
9. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
10. 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.
11. 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).
12. 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.
13. 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).
14. 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).
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 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).
17. 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).
18. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
19. 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)
20. Em 10.11.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. 292/2011 - GLPMDB).
21. 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).
22. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
23. 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).
24. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
25. 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).
26. 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).
27. 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.
28. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
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 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)
31. 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).
32. 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.
33. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (1,3,6,9)

VICE-PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg  (PSB-DF) (1,6)

Instalação: 15/03/2011

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

Jorge Viana (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
Anibal Diniz (PT) (4,12)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)
2. Cristovam Buarque (PDT)
3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (11)

Sérgio Souza (PMDB) (10)

1. Eduardo Braga   (PMDB)
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).
*. 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.
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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)
Pedro Taques (PDT)
Anibal Diniz (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)
2. Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (1,5)

3. Vicentinho Alves   (PR)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB)
Eunício Oliveira (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
2. Waldemir Moka   (PMDB)
3. Lobão Filho (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (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
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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)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Delcídio do Amaral (PT)

1. VAGO (8)

2. Pedro Taques (PDT)
3.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Souza (PMDB) (2,3,5,6,9)

Valdir Raupp   (PMDB)
1. Lobão Filho (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.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF) (1,4,9)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (1,12)

RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

Instalação: 05/05/2011

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

Cristovam Buarque (PDT) (3,8)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Pedro Taques (PDT)

1. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
2. Antonio Carlos Valadares (PSB)
3. Jorge Viana   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eduardo Braga (PMDB)
Sérgio Souza (PMDB) (5,7,10,13)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
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).



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

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.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos
Telefone(s): 3303-3519

Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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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)
Marta Suplicy   (PT)
Paulo Paim (PT)
Wellington Dias   (PT)
Cristovam Buarque (PDT)
Marcelo Crivella (PRB) (12)

1. Angela Portela (PT)
2. Eduardo Suplicy (PT) (14,24)

3. Humberto Costa (PT)
4. Anibal Diniz (PT) (15,25,27)

5. João Durval   (PDT)
6. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Pedro Simon (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (2,13,28,29,32)

Ivonete Dantas (PMDB) (31,34)

Casildo Maldaner   (PMDB) (18,30)

Sérgio Petecão   (PSD) (20)

Paulo Davim (PV)

1. Roberto Requião   (PMDB) (8,10,26,33)

2. Eunício Oliveira   (PMDB)
3. Ricardo Ferraço   (PMDB)
4. VAGO (21)

5. VAGO (13)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (7,9,17,36)

VAGO (5)

Demóstenes Torres (DEM) (19,37)

1. Cássio Cunha Lima   (PSDB) (6,23)

2. Cyro Miranda   (PSDB)
3. José Agripino   (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (1)

Gim Argello (11)

1.
2.

PR (22)

Magno Malta 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.
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*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e
Marta Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela
Portela e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
*******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
12. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 194/2011 -
GLPSDB)
24. Em 22.11.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 138/2011-GLDBAG).
25. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
140/2011-GLDBAG).
26. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
27. Em 29.11.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin (Of. nº 142/2011-GLDBAG).
28. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
29. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
30. 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)
31. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
32. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
33. Em 08.12.2011, o Senador Roberto Requião é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão. (Of. nº
320/2011-GLPMDB)



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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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)
Lídice da Mata (PSB)

 1. Marta Suplicy (PT)
 2. Ana Rita   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Petecão   (PSD) (3)

VAGO (1)

 1. Eunício Oliveira   (PMDB)
 2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM) (1)  1.

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela
Portela e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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 (1,7)

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 (8)

Marcelo Crivella (PRB)
1. Ana Rita   (PT)
2. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (5)

Paulo Davim (PV)
1. Garibaldi Alves   (PMDB) (6)

2. VAGO (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. Vago, em 28.12.2011, em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
8. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
*. 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
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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)
Wellington Dias   (PT)

1. Angela Portela (PT)
2. Gleisi Hoffmann (PT) (2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Petecão   (PSD) (4)

Paulo Davim (PV)
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.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 80/2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de desenvolver ações de combate às formas contemporâneas de escravidão. 

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Aprovação do Requerimento:  02/06/2011

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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)
Eduardo Suplicy   (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (5,7)

Sérgio Souza (PMDB) (6,9,10)

Cristovam Buarque (PDT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Jorge Viana   (PT)
3. Lindbergh Farias   (PT) (4)

4. Marcelo Crivella   (PRB)
5. Pedro Taques (PDT) (17)

6. João Capiberibe (PSB) (16)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Pedro Simon (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)

1. Lobão Filho (PMDB)
2. Romero Jucá (PMDB)
3. Ana Amélia   (PP)
4. Roberto Requião   (PMDB)
5. Ricardo Ferraço   (PMDB)
6. Lauro Antonio (PR) (13,14,15)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Paulo Bauer (PSDB) (3)

José Agripino   (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Cyro Miranda   (PSDB)
3. Clovis Fecury (DEM) (11)

PTB
Fernando Collor
Gim Argello

1. Mozarildo Cavalcanti
2. Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

PR (12)

Blairo Maggi 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.
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******. 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)

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Reuniões: quintas-feiras, às 10h - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".

Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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)
Lindbergh Farias   (PT)

1. Blairo Maggi   (PR)
2. Sérgio Souza (PMDB) (3,5)

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

1. Marcelo Crivella   (PRB)
2. Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) 1. Randolfe Rodrigues   (PSOL) (1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
2. Em 26.05.2011, foi lido o Ofício nº 061/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 19 de abril do ano em curso, dos Senadores Cristovam
Buarque e Francisco Dornelles para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
3. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº 134/2011 - GLDBAG)
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.
***. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam
Buarque, Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi,
Gleisi Hoffmann, Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Rio +20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
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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)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Jorge Viana   (PT)
2. Marcelo Crivella   (PRB)

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

1. Ana Amélia   (PP)
2. VAGO

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO 1. José Agripino   (DEM) (1)

Notas:
1. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Ofício nº 157/2011-CRE/PRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 18.08.2011, foi lido o Ofício nº 171/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 11 de agosto do ano em curso, dos Senadores Luiz Henrique
e Marcelo Crivella para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.07.2011, foi lido o Ofício nº 155/2011-CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores
Jorge Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e
a Senadora Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o
Senador Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.
***. Em 08.12.2011, foi lido o Of. 219/2011-CRE/PRES, que comunica nova composição da Subcomissão, designando os Senadores Blairo Maggi e
Delcídio do Amaral como membros titulares e dos Senadores Jorge Viana e Marcelo Crivella como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo,
os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e a Senadora Ana Amélia como membro suplente do Bloco Parlamentar da
Maioria, e o Senador José Agripino como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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)
Jorge Viana (PT)
Delcídio do Amaral (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (5,9)

1. Marcelo Crivella   (PRB)
2. Acir Gurgacz (PDT)
3. Cristovam Buarque (PDT)
4. Sérgio Souza (PMDB) (3,6,10)

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

1. Lobão Filho (PMDB)
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)
*. 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.
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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)
Delcídio do Amaral (PT)
Jorge Viana (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
Acir Gurgacz (PDT)
João Capiberibe (PSB) (19)

Inácio Arruda   (PC DO B)

1. Humberto Costa (PT)
2. José Pimentel (PT)
3. Wellington Dias   (PT)
4. Marcelo Crivella   (PRB)
5. Pedro Taques (PDT)
6. Rodrigo Rollemberg (PSB)
7. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Valdir Raupp   (PMDB)
Waldemir Moka   (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)
Francisco Dornelles (PP)

1. Romero Jucá (PMDB)
2. Sérgio Souza (PMDB) (3,4,11)

3. Roberto Requião   (PMDB)
4. João Alberto Souza   (PMDB) (10)

5. VAGO (12)

6. Casildo Maldaner   (PMDB)
7. Lauro Antonio (PR) (16,17,18)

8. Ivo Cassol (PP) (6,7,13,14)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda   (PSDB) (2,5)

Demóstenes Torres (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
3. Alvaro Dias   (PSDB) (5,8)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro
2. João Vicente Claudino

PR (15)

Blairo Maggi 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.
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***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh
Farias, Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares;
e os Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
5. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mário Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
6. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
7. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
8. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Of. nº 151/11-GLPSDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
11. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 272/2011 - GLPMDB).
12. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
13. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
14. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
15. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
16. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
17. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
18. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
19. Em 08.12.2011, o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares. (Of. nº 148/2011-GLDBAG)
20. Vaga cedida temporariamente ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 20/2012-GSRR).

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)

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

Walter Pinheiro   (PT)
Vicentinho Alves (PR) (1)

1. José Pimentel (PT)
2. Delcídio do Amaral (PT)

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

1. Ivo Cassol (PP)
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.
*. 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) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Lauro Antonio  (PR-SE) (1,22,23,28)

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

Wellington Dias   (PT) (3)

Ana Rita (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
João Durval (PDT)
Lídice da Mata (PSB)

1. Paulo Paim (PT)
2. Zeze Perrella   (PDT) (8,12)

3. José Pimentel (PT) (2)

4. Acir Gurgacz (PDT)
5. Rodrigo Rollemberg (PSB) (15)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Ana Amélia   (PP)
Lauro Antonio   (PR) (22,23,24,26)

Vital do Rêgo   (PMDB)
VAGO (17)

Ciro Nogueira (PP)
Benedito de Lira (PP)

1. João Alberto Souza   (PMDB) (14)

2. Lobão Filho (PMDB)
3. VAGO (4)

4. Eunício Oliveira   (PMDB)
5. Ivo Cassol (PP) (9,10,18,19)

6. Ivonete Dantas (PMDB) (25,27)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cássio Cunha Lima   (PSDB) (6,13,21)

Cícero Lucena   (PSDB)
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Lúcia Vânia (PSDB)
2. VAGO (7)

3. José Agripino   (DEM) (5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti 1. Armando Monteiro

PR (20)

Vicentinho Alves 1. Magno Malta

PSD PSOL
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
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******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
1. Em 23.02.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
2. Em 24.02.2011, o Senador 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. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
26. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
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.

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

Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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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)
Lídice da Mata (PSB)

1. José Pimentel (PT)
2. Magno Malta (PR)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Lauro Antonio   (PR) (4,5)

Vital do Rêgo   (PMDB)
1. Ciro Nogueira (PP)
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



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)
Vicentinho Alves (PR)

1. Acir Gurgacz (PDT)
2. VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Ana Amélia   (PP)
Ivo Cassol   (PP) (4,6,7,8)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
2. Lobão Filho   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2) 1. Lúcia Vânia (PSDB)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.
2. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nº
113/2011-GLPSDB).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 18.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (OF. Nº 162/2011-PRES/CDR).
7. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
8. Em 22.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (OF. Nº
339/2011-PRES/CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.

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

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Zeze Perrella (PDT-MG) (1,4,7)

Designação: 14/06/2011

Instalação: 05/07/2011

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

Zeze Perrella   (PDT) (2,6)

Lídice da Mata (PSB)
1. José Pimentel (PT)
2.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB)
VAGO (8)

1. VAGO (9)

2. Eunício Oliveira   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5) 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.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 1º.09.2011, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro.
5. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
6. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. nº 220/2011-PRES/CDR).
7. Em 20.09.2011, foi lido o Ofício nº 221/2011-PRESCDR comunicando a eleição do Senador Zeze Perrella para vice-presidente da Subcomissão.
8. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
9. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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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)
Antonio Russo (PR) (8,11,23,25)

Zeze Perrella   (PDT) (12,17)

Acir Gurgacz (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB) (5)

1. Angela Portela (PT)
2. Eduardo Suplicy (PT)
3. Walter Pinheiro   (PT)
4. João Durval   (PDT)
5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka   (PMDB)
Casildo Maldaner   (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (26,27,28)

Ana Amélia   (PP)
Ivo Cassol   (PP) (13,14,20,21)

Benedito de Lira (PP)

1. Ivonete Dantas (PMDB) (29,30)

2. Roberto Requião   (PMDB)
3. Valdir Raupp   (PMDB)
4. Luiz Henrique   (PMDB)
5. Ciro Nogueira (PP)
6. João Alberto Souza   (PMDB) (18)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB) (4)

Cyro Miranda   (PSDB)
Jayme Campos (DEM)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2. Alvaro Dias   (PSDB) (3,10,15)

3. Clovis Fecury (DEM) (7,19)

PTB
Sérgio Souza (PMDB) (1,9) 1. Mozarildo Cavalcanti (6)

PR (22)

Clésio Andrade (S/PARTIDO) (24) 1. Blairo Maggi

PSD/PSOL (33)

Sérgio Petecão   (PSD) (32) 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).
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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 Clésio Andrade é designado membro titular do PR na Comissão, em decorrência da revisão da cálculo da
proporcionalidade da participação do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
25. 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).
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 12h -

Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA

Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira. 

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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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 ) (8)

Angela Portela (PT)
Anibal Diniz (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
João Capiberibe (PSB) (9,10,18)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Paulo Paim (PT)
3. Cristovam Buarque (PDT) (11,13)

4. Lídice da Mata (PSB)
5. Marcelo Crivella   (PRB) (1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eduardo Braga (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)
Eunício Oliveira (PMDB)

1. Sérgio Souza (PMDB) (3,5,12)

2. Luiz Henrique   (PMDB)
3. Ricardo Ferraço   (PMDB)
4. Renan Calheiros   (PMDB)
5. Ivo Cassol (PP) (6,7,14,15)

6. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
José Agripino   (DEM)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2. Cícero Lucena (PSDB)
3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello 1. Fernando Collor

PR (16)

Alfredo Nascimento (4,17) 1. João Ribeiro (17)

PSD PSOL
1. (19)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
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******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
********. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.nº 026/2011-GLDBAG).
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
6. Em 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. 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 18.08.2011, o Senador Pedro Taques deixa de compor a Comissão (Of. nº 99/11-GLDBAG).
10. 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)
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
17. 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).
18. 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).
19. Em 16.02.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).
20. 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): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 -

Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes

PRESIDENTE: (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos  (DEM-MT) (1)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral: 23/11/2005
6ª Eleição Geral: 06/03/2007
7ª Eleição Geral: 14/07/2009
8ª Eleição Geral: 26/04/2011

TITULARES SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)
João Alberto Souza (MA) (3)

Renan Calheiros   (AL)
Romero Jucá (RR)

1.
2. VAGO (4)

3. Valdir Raupp   (RO)
4. Eunício Oliveira   (CE)

PT
Humberto Costa (PE)
Wellington Dias   (PI)
José Pimentel (CE)

1. Anibal Diniz (AC)
2. Walter Pinheiro   (BA)
3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)
Cyro Miranda   (GO)

1. Paulo Bauer (SC)
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)
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Vital do Rêgo (PMDB/PB)

Atualização: 08/11/2011
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.
2. Em 27.06.2011, lido o Ofício da Senadora Marisa Serrano comunicando, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renúncia a seu
mandato, em razão de ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Em 29.09.2011, foi lido, na Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal, o OF. GSJALB nº 0208/2011, do Senador João Alberto Souza,
comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o afastamento do exercício do mandato para assumir o cargo
de Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais da Casa Civil do Estado do Maranhão (Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 186, de
26.09.2011).
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago( PMDB-PB) ter deixado o mandato.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)

Número de membros: 5 titulares

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Waldemir Moka   (PMDB/MS)   PMDB

 Delcídio do Amaral   (PT/MS)   PT

 Mozarildo Cavalcanti   (PTB/RR)   PTB

 Demóstenes Torres   (DEM/GO)   DEM

 Benedito de Lira   (PP/AL)   PP

Atualização:  26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL

(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)

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

Atualização:  26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (6)

VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 03/12/2001
2ª Designação: 26/02/2003
3ª Designação: 03/04/2007
4ª Designação: 12/02/2009
5ª Designação: 11/02/2011

MEMBROS
PMDB

Ivonete Dantas   (RN) (10)

PT
Ana Rita   (ES) (9)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (3)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (5)

PR
Clésio Andrade   (S/PARTIDO-MG) (8)

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

Eduardo Amorim   (SE) (7)

PPS

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC)

PV
Paulo Davim (RN)

Atualização:  28/12/2011
Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. 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. Indicado para ocupar a vaga do PR, conforme Of. Leg. nº 020/2011-GLPR, de 13.12.2011, lido na sessão da mesma data.
9. Indicada para ocupar a vaga do PT,conforme Of. nº 063/2011-GLDPT, 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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br



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

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senador Armando Monteiro (PTB-PE) (13)

VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) (13)

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

MEMBROS
PMDB

Waldemir Moka   (MS) (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) (11)

PP
Ivo Cassol (RO) (16)

PDT

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF) (12)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE) (4)

PSOL
VAGO (14,15)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (3,17)

PPS



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

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC) (2)

PV
Paulo Davim (RN) (5)

Atualização:  06/12/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
8. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.
15. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
16. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 77/2011-GLDPP, de 24/11/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
17. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA

(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim  (PV-RN) (14)

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

MEMBROS
PMDB

Pedro Simon (RS) (7)

PT
Ana Rita   (ES) (9)

PSDB
Cícero Lucena   (PB) (11)

PTB
João Vicente Claudino   (PI) (10)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (8)

PR
Blairo Maggi (MT) (12)

PP
Ana Amélia   (RS) (6)

PDT

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF) (13)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE) (2)

PSOL
VAGO (16,18)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (5,17)

PPS



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

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.

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) (14)

VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB

Casildo Maldaner   (SC) (5)

PT
Jorge Viana   (AC) (9)

PSDB
Cyro Miranda   (GO) (11)

PTB
Gim Argello (DF) (10)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (8)

PR
Clésio Andrade   (S/PARTIDO-MG) (12)

PP
Ciro Nogueira   (PI) (6)

PDT
Cristovam Buarque (DF) (15)

PSB
Lídice da Mata   (BA) (13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM) (3)

PSOL

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (4,16)

PPS



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

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC) (7)

PV
Paulo Davim (RN) (2)

Atualização:  06/12/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.
16. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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)

Presidente: Senador Roberto Requião 6

Vice-Presidente: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame 6

Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia 6

Instalação: 31.08.2011 

Deputados
Titulares Suplentes 

PT
Benedita da Silva Bohn Gass 

Dr. Rosinha Newton Lima 

Emiliano José Sibá Machado 

Jilmar Tatto Weliton Prado 

Paulo Pimenta Zé Geraldo 

PMDB
Íris de Araújo Fátima Pelaes 

Marçal Filho Gastão Vieira 

Moacir Micheletto Lelo Coimbra 

Raul Henry Valdir Colatto 

PSDB
Eduardo Azeredo Duarte Nogueira 3

Antonio Carlos Mendes Thame 2 Luiz Nishimori 3

Sergio Guerra Reinaldo Azambuja 3

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm 

Renato Molling Raul Lima 

DEM
Júlio Campos Marcos Montes 4

Mandetta Augusto Coutinho 5

PR
Paulo Freire Giacobo 

 Henrique Oliveira 

PSB
José Stédile Antonio Balhmann 

Ribamar Alves Audifax 

PDT
Vieira da Cunha Sebastião Bala Rocha 

Bloco PV / PPS 
Roberto Freire (PPS) Antônio Roberto (PV) 

PTB
Sérgio Moraes Paes Landim 

PSC
Nelson Padovani Takayama 

PCdoB
Manuela D’ávila Assis Melo 

PRB
George Hilton Vitor Paulo 

PMN
Dr. Carlos Alberto Fábio Faria 

PTdoB
Luis Tibé 8



Titulares Suplentes 
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PMN / PSC / PV)

Pedro Simon (PMDB) Casildo Maldaner (PMDB) 

Roberto Requião (PMDB) Waldemir Moka (PMDB) 

Vago
7

Valdir Raupp (PMDB) 

Ana Amélia (PP) 

Bloco de Apoio ao Governo (PT / PR / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
Paulo Paim (PT) Eduardo Suplicy (PT) 

Inácio Arruda (PCdoB) Humberto Costa (PT) 

Antonio Carlos Valadares (PSB) Cristovam Buarque (PDT) 

Magno Malta (PR) 

Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB / DEM) 
Paulo Bauer (PSDB) 

José Agripino (DEM) 

PTB
Mozarildo Cavalcanti Fernando Collor 

(Atualizada em 08.11.2011) 

________________________ 
1- Designados pelo Ato n° 28, de 2011, do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, lido na sessão do Senado Federal de 15 de julho de 
2011.
2- Designado para ocupar a vaga de titular do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 
10-8-2011, em virtude da renúncia do Dep. Reinaldo Azambuja, conf. OF. nº 697/2011/PSDB, de 10-8-2011.
3- Designados para ocuparem as vagas de suplente do PSDB, nos termos do Of. nº 687/2011/PSDB, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado
Federal de 10-8-2011. 
4- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 285-L-DEM/11, de 9-8-2011, lido na sessão do Senado Federal de 
10-8-2011. 
5- Designado para ocupar a vaga de suplente do DEM, nos termos do Of. nº 295-L-DEM/11, de 16-8-2011, lido na sessão do Senado Federal 
dessa mesma data. 
6- Eleitos na Reunão Ordinária do dia 13/09/2011. 
7- Em 8-11-2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago (PMDB/PB) ter deixado o mandato. 
8- Vaga cedida pelo PR. 

Senadores



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.  

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. 



MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

Presidente: 

Vice-Presidente: 

Vice-Presidente: 

Vice-Presidente: 

Secretário: Antônio Ferreira Costa Filho 
Telefones: (61) 3216-6871 / 3216-6878 

Fax: (61) 3216-6880 
E-mail: cpmc@camara.gov.br 

Local: Câmara dos Deputados – Anexo II – Sala T/28 
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms 



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

COMPOSIÇÃO 

Presidente:  Deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) 1

Vice-Presidente:  Senador Fernando Collor (PTB/AL) 

CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO FEDERAL 

LÍDER DA MAIORIA
Paulo Teixeira (PT/SP)

 2

LÍDER DA MAIORIA
Renan Calheiros (PMDB/AL) 

3

LÍDER DA MINORIA
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Fernando Collor (PTB/AL)

(Atualizada em 07.06.2011) 

________________________ 
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)

Ana Rita (PT/ES) 1. Humberto Costa (PT/PE) 

Marta Suplicy (PT/SP) 2. Wellington Dias (PT/PI) 

Lídice da Mata (PSB/BA) 3. Pedro Taques (PDT/MT) 

Angela Portela (PT/RR) 4. Marcelo Crivella (PRB/RJ) 

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSC / PMN / PV)
Ivonete Dantas (PMDB/RN) 2 1. 

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
Armando Monteiro (PTB/PE) 1. João Vicente Claudino (PTB/PI) 

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. 



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

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**

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

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

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

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

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

Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

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

Acre
Bloco-PT - Anibal Diniz* (S)

Bloco-PT - Jorge Viana**
PSD - Sérgio Petecão**

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

Espírito Santo
Bloco-PT - Ana Rita* (S)

PR - Magno Malta**
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Mato Grosso do Sul
PR - Antonio Russo* (S)

Bloco-PT - Delcídio do Amaral**
Bloco-PMDB - Waldemir Moka**

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

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

Distrito Federal
PTB - Gim Argello* (S)

Bloco-PDT - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

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

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Ivonete Dantas* (S)

Bloco-DEM - José Agripino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

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

Minas Gerais
S/PARTIDO - Clésio Andrade* (S)

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

Santa Catarina
Bloco-PMDB - Casildo Maldaner* (S)

Bloco-PMDB - Luiz Henrique**
Bloco-PSDB - Paulo Bauer**

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

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**

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

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)

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

Mandatos
*: Período 2007/2015    **: Período 2011/2019
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) CPI - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PESSOAS NO BRASIL

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta por sete titulares e cinco suplentes, destinada a
investigar, no prazo de cento e vinte dias, o tráfico nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas causas,
consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da convenção
de Palermo.

(Requerimento nº 226, de 2011, da Senadora Marinor Brito e outros Senadores)

Número de membros: 7 titulares e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (5)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (5,11)

RELATORA: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (15,16)

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 ) (10)

Lídice da Mata (PSB-BA) (3,4,7)

Angela Portela (PT-RR) (3)

Vanessa Grazziotin   (PC DO B-AM) (3)

1. Gleisi Hoffmann (PT-PR) (3,6,9)

2. Cristovam Buarque (PDT-DF) (3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Paulo Davim (PV-RN)
VAGO (8)

1. Ricardo Ferraço   (PMDB-ES)
2. João Alberto Souza   (PMDB-MA) (13)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1,14) 1.

PTB
VAGO (2,12)

Notas:
*. Em 12.8.2011, foi lido o Requerimento nº 995, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 180 dias, a partir de 7.9.2011.
1. Em 5.4.2011, a Senadora Marinor Brito é designada membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 114/2001 SF/GSMB).
2. Em 13.4.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo PTB (Ofícios nºs 80/2011/GLPTB e
159/2011/GSMB).
3. Em 13.4.2011, as Senadoras Vanessa Grazziotin, Ângela Portela e Marta Suplicy são designadas membros titulares; e a Senadora Lídice da Mata e o
Senador Cristovam Buarque, membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 50/2011 - GLDBAG).
4. Em 19.04.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Of. nº 053/2011 - GLDBAG).
5. Em 27.04.2011, foi lido o Of. 15/11 - SSCEPI, comunicando a eleição da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Randolfe Rodrigues,
respectivamente, para Presidente e Vice-Presidente deste colegiado, bem como designada Relatora a Senadora Marinor Brito.
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6. Em 04.05.2011, a Senadora Gleisi Hoffmann é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mata (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
7. Em 04.05.2011, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffmann (Of. nº 058/2011 - GLDBAG).
8. Em 07.06.2011, a Liderança do PMDB solicita, a pedido, a exclusão do Senador Waldemir Moka da Comissão (OF. GLPMDB nº 182/2011).
9. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
10. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
11. Em 26.09.2011, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011 - GRSS).
12. Vago, em 26.09.2011, em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter se desligado da Comissão (OF nº 207/2011-GRSS).
13. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
14. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
15. Vago, em 28.12.2011, 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 designanda Relatora.

Secretário(a): José Augusto Panisset Santana
Telefone(s): 33033492

Fax: 33031176
E-mail: panisset@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 ) (11)

Lindbergh Farias   (PT-RJ) (6)

VAGO (6,13)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (6)

Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (1,2)

1. Pedro Taques (PDT-MT) (6)

2. Lídice da Mata (PSB-BA) (14)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB-PB) (3)

Ciro Nogueira (PP-PI) (3)

Sérgio Petecão   (PSD-AC) (3,16)

1. João Alberto Souza   (PMDB-MA) (3,15)

2. VAGO (3,17)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM-GO) (5)

VAGO (10,12)

1. VAGO (7,8)

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



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 ) (3)

Senador José Pimentel   (PT) (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.
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COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL

Finalidade: Elaborar, no prazo de cento e oitenta dias, anteprojeto de Código Penal.

(Requerimento nº 756, de 2011, do Senador Pedro Taques, aditado
pelo Requerimento nº 1.034, de 2011, do Senador José Sarney)

Número de membros: 17

PRESIDENTE: Gilson Dipp (1)

RELATOR: Luiz Carlos Gonçalves
Aprovação do Requerimento: 10/08/2011

Designação: 21/09/2011
Instalação: 18/10/2011

MEMBROS
Gilson Dipp
Maria Tereza Moura 
Antonio Nabor Areias Bulhões
Emanuel Messias Oliveira Cacho
Gamil Föppel El Hireche
José Muiños Piñeiro Filho
Juliana Garcia Belloque
Luiza Nagib Eluf
Luiz Carlos Gonçalves
Luiz Flávio Gomes
Marcelo André de Azevedo
Marcelo Leal Lima Oliveira
Marcelo Leonardo
René Ariel Dotti 
Técio Lins e Silva 
Tiago Ivo Odon 
Marco Antonio Marques da Silva

Notas:
*. Em 23.08.2011, foi aprovado o Requerimento nº 1.034/2011, alterando o número de membros da Comissão de sete para quinze.
**. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação dos membros para comporem a Comissão de Juristas.
***. Acrescida de uma vaga destinada a Consultor Legislativo do Senado, nos termos do Requerimento nº 756, de 2011, aprovado. Designado em
22.09.2011.
****. Em 31.10.2011, foi lido o Of. nº 032/11-SSCEPI, comunicando a instalação da Comissão em 18.10.2011, bem como a designação, como Relator, do
Dr. Luiz Carlos Gonçalves, Procurador Regional do Estado de São Paulo.
*****. Acrescida de uma vaga, conforme proposta da Presidência do Senado, aprovada na sessão de 20.10.2011, a ser ocupada pelo Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
1. Lida na sessão deliberativa de 21.09.2011 a designação do Ministro Gilson Dipp como presidente da Comissão.
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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
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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)
Eduardo Suplicy   (PT)
José Pimentel (PT) (10,11)

Humberto Costa (PT)
Lindbergh Farias   (PT)
Acir Gurgacz (PDT)
Lídice da Mata (PSB)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

1. Zeze Perrella   (PDT) (11,15)

2. Angela Portela (PT)
3. Marta Suplicy (PT)
4. Wellington Dias   (PT)
5. Jorge Viana   (PT)
6. Cristovam Buarque (PDT) (9)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)
8. Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Casildo Maldaner   (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Roberto Requião   (PMDB)
Eunício Oliveira (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Ivo Cassol   (PP) (12,13,19,21)

1. Vital do Rêgo   (PMDB)
2. Sérgio Souza (PMDB) (18,23)

3. Romero Jucá (PMDB)
4. Ana Amélia   (PP)
5. Waldemir Moka   (PMDB)
6. VAGO (4,8,17)

7. Benedito de Lira (PP)
8. Ciro Nogueira (PP)
9. Ricardo Ferraço   (PMDB) (6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (2)

Cyro Miranda   (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
José Agripino   (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)

1. Alvaro Dias   (PSDB)
2. Aécio Neves (PSDB) (3)

3. Paulo Bauer (PSDB)
4. Jayme Campos (DEM)
5. Clovis Fecury (DEM) (5,16)

PTB
Armando Monteiro
João Vicente Claudino

1. Fernando Collor
2. Gim Argello
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PR (20)

Clésio Andrade (S/PARTIDO)
João Ribeiro (7)

1. Blairo Maggi
2. Alfredo Nascimento (22)

PSD PSOL (25)

Kátia Abreu (PSD) (24,26) 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, 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)
José Pimentel (PT)

1. Acir Gurgacz (PDT)
2. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
2. Armando Monteiro (PTB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) 1. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br



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

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE AVALIAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 6/2011, com o objetivo de acompanhar e avaliar, até o final
da presente sessão legislativa ordinária, o desempenho da política fiscal implementada pelo Governo e suas
consequências para a gestão da política macroeconômica.

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

Instalação: 18/05/2011

Prazo prorrogado:  22/12/2012

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

Lindbergh Farias   (PT) (4,7)

Clésio Andrade (S/PARTIDO)
1. Angela Portela (PT)
2. Cristovam Buarque (PDT) (6)

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

1. Ciro Nogueira (PP)
2. Waldemir Moka   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) (2) 1. Armando Monteiro (PTB) (1,3)

Notas:
1. Em 12.04.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Cyro Miranda. (Of. nº 67/2011 - CAE).
2. Em 12.04.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Aécio Neves. (Of. nº 67/2011 - CAE).
3. Em 25.05.2011, o Senador Armando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nº 159/2011-CAE).
4. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 03.10.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao
Senador Lindbergh Farias (Of. nº 350/2011/CAE).
7. Em 03.10.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 350/2011/CAE).
*. Em 3.6.2011, foi lido o Ofício 174/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 18.5.2011, bem como a eleição dos Senadores Francisco
Dornelles e Cyro Miranda para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516

Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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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)
Angela Portela (PT)
Humberto Costa (PT)
Wellington Dias   (PT)
João Durval (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

1. Eduardo Suplicy (PT)
2. Marta Suplicy (PT)
3. VAGO
4. Ana Rita   (PT)
5. Lindbergh Farias   (PT)
6. Cristovam Buarque (PDT)
7. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka   (PMDB)
Paulo Davim (PV) (2)

Romero Jucá (PMDB) (3,5)

Casildo Maldaner   (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (15,16,17)

Ana Amélia   (PP)

1. Vital do Rêgo   (PMDB) (7,18)

2. Pedro Simon   (PMDB)
3. Lobão Filho (PMDB)
4. Eduardo Braga   (PMDB)
5. Roberto Requião   (PMDB)
6. Sérgio Petecão (PSD) (11)

7. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena   (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda   (PSDB) (8,10)

Jayme Campos (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Cássio Cunha Lima   (PSDB) (10,12,14)

3. Paulo Bauer (PSDB)
4. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti
João Vicente Claudino (1,6)

1. Armando Monteiro
2. Gim Argello

PR (13)

Vicentinho Alves 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.
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*****. 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).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
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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) (1)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (1,3)

Instalação: 24/03/2011

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

Lindbergh Farias   (PT)
Wellington Dias   (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)
2. Lídice da Mata (PSB)

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

1. Ana Amélia   (PP)
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 Ofício 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 - 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.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nº 9/2005, do Senador Papaléo Paes, com o objetivo de
Promoção, Acompanhamento e Defesa da Saúde.

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Humberto Costa  (PT-PE) (2)

VICE-PRESIDENTE: (2,5,6)

Instalação: 12/04/2011

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

Humberto Costa (PT)
Ana Rita (PT) (1)

1. João Durval   (PDT)
2. Wellington Dias   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (5,6)

Waldemir Moka   (PMDB)
1. VAGO (3)

2. Ana Amélia   (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB) 1. Maria do Carmo Alves (DEM)

Notas:
1. Em 7.4.2011, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg. (Of. nº 20/2011 - CAS).
2. Em 12.4.2011, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Humberto Costa e Eduardo Amorim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado para o biênio 2011/2012 (Of. nº 22/2011-CAS).
3. Em 15.06.2011, vago em virtude de o Senador Vital do Rêgo não pertencer mais à CAS (Of. nº 194/2011 - GLPMDB).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
6. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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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)
Lídice da Mata (PSB)

1. Vicentinho Alves   (PR)
2. VAGO (2)

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

1. VAGO (5)

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 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.

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
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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

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

Paulo Paim (PT)
Marta Suplicy   (PT)

1. Wellington Dias   (PT)
2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

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

1. Waldemir Moka   (PMDB)
2. Lauro Antonio (PR)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) 1. Paulo Bauer (PSDB)

Notas:
*. 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
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eunício Oliveira  (PMDB-CE) (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (1)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (24)

José Pimentel (PT)
Marta Suplicy   (PT)
Pedro Taques (PDT)
Jorge Viana (PT) (8)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Eduardo Suplicy (PT) (9)

2. Ana Rita   (PT) (9)

3. Anibal Diniz (PT) (9,12)

4. Acir Gurgacz (PDT) (25,26)

5. Lindbergh Farias   (PT) (10)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)
7. Humberto Costa (PT) (13)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eunício Oliveira (PMDB)
Pedro Simon (PMDB) (2,17)

Romero Jucá (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB) (21)

Luiz Henrique (PMDB) (27)

Francisco Dornelles (PP)
Sérgio Petecão   (PSD) (29)

1. Roberto Requião   (PMDB) (3,4,16,21,28)

2. Valdir Raupp   (PMDB) (5,16)

3. Eduardo Braga   (PMDB) (14,16)

4. Ricardo Ferraço   (PMDB) (15,16)

5. Lobão Filho (PMDB)
6. Waldemir Moka   (PMDB)
7. Benedito de Lira (PP)
8. Lauro Antonio (PR) (31,32,33)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aécio Neves   (PSDB)
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Alvaro Dias   (PSDB)
Demóstenes Torres (DEM) (18)

1. Lúcia Vânia (PSDB) (23)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Cícero Lucena (PSDB) (11)

4. José Agripino   (DEM) (19)

PTB
Armando Monteiro
Gim Argello

1. Ciro Nogueira (PP) (6)

2. Mozarildo Cavalcanti (7)

PR (30)

Magno Malta 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.
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**. 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, foi encaminhado um novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (Of. nº
089/2011 - GLPMDB).
17. Em 31.03.2011, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlamentar(PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Of. nº 088/2011-GLPMDB)
18. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
19. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
20. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
21. Em 05.05.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB nº 136/2011).
22. Em 24.05.2011, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Ofício nº 64/2011-GLDBAG).
23. Em 27.05.2011, a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Of. nº 125/2011-GLPSDB.
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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.

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
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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
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Roberto Requião  (PMDB-PR) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer  (PSDB-SC) (3,15,17)

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

Angela Portela (PT)
Wellington Dias   (PT)
Ana Rita (PT)
Paulo Paim (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
Cristovam Buarque (PDT)
Lídice da Mata (PSB)
Inácio Arruda   (PC DO B)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Anibal Diniz (PT)
3. Marta Suplicy (PT)
4. Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (14,26)

5. Pedro Taques (PDT)
6. Antonio Carlos Valadares (PSB) (10)

7. Zeze Perrella   (PDT) (19)

8. João Capiberibe (PSB) (33)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Roberto Requião   (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (29,30,31)

VAGO (7,13,28)

Ivonete Dantas (PMDB) (32,34)

João Alberto Souza (PMDB) (20)

Pedro Simon (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Benedito de Lira (PP)
Ana Amélia   (PP)

1. Romero Jucá (PMDB) (2,22)

2. Valdir Raupp   (PMDB)
3. Luiz Henrique   (PMDB)
4. Waldemir Moka   (PMDB)
5. Vital do Rêgo   (PMDB)
6. Sérgio Petecão (PSD) (23)

7. Ciro Nogueira (PP) (11)

8.
9.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB) (6)

Cássio Cunha Lima   (PSDB) (16,25)

Paulo Bauer (PSDB)
Maria do Carmo Alves (DEM)
José Agripino   (DEM) (9)

1. Cícero Lucena (PSDB) (36)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (5)

3. Flexa Ribeiro (PSDB) (4)

4. Clovis Fecury (DEM) (21)

5. Demóstenes Torres   (DEM) (8)

PTB
Armando Monteiro
João Vicente Claudino

1. Mozarildo Cavalcanti
2. (1)

PR (24)

Magno Malta (12,27)

João Ribeiro (27)

1. Clésio Andrade (S/PARTIDO)
2. Vicentinho Alves
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PSD PSOL
Kátia Abreu (PSD) (35,38) 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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 061/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Cícero Lucena.
5. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº
062/11-GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 060/11-GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
7. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
8. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 -
GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
9. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Of. nº 33/11 -
GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
10. Em 13.04.2011, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Of. nº 048/2011 - GLDBAG)
11. Em 02.05.2011, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Ofício nº 123/2011-GLPMDB)
12. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
13. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul (expediente lido na sessão de 27.06.2011).
16. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
17. Em 12.07.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 72/2011-CE).
18. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
19. Em 31.08.2011, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 114/2011-GLDBAG).
20. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
21. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
22. Em 18.10.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nº 274/11-GLPMDB).
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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) (3)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (3,16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PC DO B, PRB ) (12)

Anibal Diniz (PT)
Acir Gurgacz (PDT) (9,13)

Jorge Viana (PT)
Pedro Taques (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Ana Rita   (PT)
2. Delcídio do Amaral (PT) (4)

3. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
4. Cristovam Buarque (PDT)
5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Luiz Henrique (PMDB) (14)

Waldemir Moka   (PMDB) (18,19)

Eunício Oliveira (PMDB)
Sérgio Souza (PMDB) (5)

Eduardo Braga (PMDB)
Ivo Cassol   (PP) (10,11,21,22)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
2. Lobão Filho (PMDB)
3. Romero Jucá (PMDB) (19,20)

4. João Alberto Souza   (PMDB) (15)

5. Ivonete Dantas (PMDB) (29,31)

6. Lauro Antonio (PR) (7,27,28,30)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Alvaro Dias   (PSDB) (6,8)

José Agripino   (DEM) (17,25,26)

1. Cícero Lucena (PSDB)
2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Clovis Fecury (DEM) (25)

PTB
Gim Argello (1,23) 1. João Vicente Claudino (2)

PR (24)

Vicentinho Alves 1. Blairo Maggi

PSD PSOL
1. (33)

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.
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*****. 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 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).
6. 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.
7. Em 30.6.2011, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. nº 210/2011 - GLPMDB).
8. Em 06.07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF nº 143/11-GLPSDB).
9. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
10. 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.
11. 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).
12. 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.
13. 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).
14. 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).
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 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).
17. 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).
18. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
19. 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)
20. Em 10.11.2011, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. 292/2011 - GLPMDB).
21. 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).
22. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
23. 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).
24. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
25. 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).
26. 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).
27. 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.
28. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
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 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)
31. 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).
32. 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.
33. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (1,3,6,9)

VICE-PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg  (PSB-DF) (1,6)

Instalação: 15/03/2011

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

Jorge Viana (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
Anibal Diniz (PT) (4,12)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)
2. Cristovam Buarque (PDT)
3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (11)

Sérgio Souza (PMDB) (10)

1. Eduardo Braga   (PMDB)
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).
*. 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.
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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)
Pedro Taques (PDT)
Anibal Diniz (PT)

1. Rodrigo Rollemberg (PSB)
2. Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (1,5)

3. Vicentinho Alves   (PR)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB)
Eunício Oliveira (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
2. Waldemir Moka   (PMDB)
3. Lobão Filho (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (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
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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)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Delcídio do Amaral (PT)

1. VAGO (8)

2. Pedro Taques (PDT)
3.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Souza (PMDB) (2,3,5,6,9)

Valdir Raupp   (PMDB)
1. Lobão Filho (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.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO DA CONFERÊNCIA DA
ONU SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nº 25/2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de acompanhar a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20.

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF) (1,4,9)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (1,12)

RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)

Instalação: 05/05/2011

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

Cristovam Buarque (PDT) (3,8)

Rodrigo Rollemberg (PSB)
Pedro Taques (PDT)

1. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
2. Antonio Carlos Valadares (PSB)
3. Jorge Viana   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eduardo Braga (PMDB)
Sérgio Souza (PMDB) (5,7,10,13)

1. Valdir Raupp   (PMDB)
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).
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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.

Secretário(a): Leany Barreiro de Sousa Lemos
Telefone(s): 3303-3519

Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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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)
Marta Suplicy   (PT)
Paulo Paim (PT)
Wellington Dias   (PT)
Cristovam Buarque (PDT)
Marcelo Crivella (PRB) (12)

1. Angela Portela (PT)
2. Eduardo Suplicy (PT) (14,24)

3. Humberto Costa (PT)
4. Anibal Diniz (PT) (15,25,27)

5. João Durval   (PDT)
6. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Pedro Simon (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (2,13,28,29,32)

Ivonete Dantas (PMDB) (31,34)

Casildo Maldaner   (PMDB) (18,30)

Sérgio Petecão   (PSD) (20)

Paulo Davim (PV)

1. Roberto Requião   (PMDB) (8,10,26,33)

2. Eunício Oliveira   (PMDB)
3. Ricardo Ferraço   (PMDB)
4. VAGO (21)

5. VAGO (13)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) (7,9,17,36)

VAGO (5)

Demóstenes Torres (DEM) (19,37)

1. Cássio Cunha Lima   (PSDB) (6,23)

2. Cyro Miranda   (PSDB)
3. José Agripino   (DEM)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (1)

Gim Argello (11)

1.
2.

PR (22)

Magno Malta 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.
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*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e
Marta Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam Buarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela
Portela e Gleisi Hoffmann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João Durval e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comporem a CDH.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
*******. Em 01.03.2011, foi lido o Ofício nº 58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
1. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 058/2011 - GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado.
4. Em 17.03.2011, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do PSOL na Comissão (OF. nº 085/2011 - GSMB)
5. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nº 65/2011 - GLPSDB).
6. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nº 66/2011 - GLPSDB).
7. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de integrar a Comissão (OF. nº 64/2011 - GLPSDB).
8. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
9. Em 09.05.2011, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nº 110/2011-GLPSDB).
10. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Gilvam Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
11. Em 11.05.2011, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 84/2011 - GLPTB).
12. Em 11.05.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 63/2011-GLBAG).
13. Em 12.05.2011, o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão e é designado como membro
titular (Of. nº 156/2011 - GLPMDB)
14. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
15. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
17. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
18. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
19. Em 05.10.2011, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão.(Of nº 060/2011-GLDEM).
20. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
21. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
22. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
23. Em 17.11.2011, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Of. nº 194/2011 -
GLPSDB)
24. Em 22.11.2011, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Of. nº 138/2011-GLDBAG).
25. Em 23.11.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
140/2011-GLDBAG).
26. Em 28.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
27. Em 29.11.2011, o Senador Aníbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin (Of. nº 142/2011-GLDBAG).
28. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
29. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
30. 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)
31. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
32. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
33. Em 08.12.2011, o Senador Roberto Requião é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão. (Of. nº
320/2011-GLPMDB)



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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: terças-feiras, às 12h - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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)
Lídice da Mata (PSB)

 1. Marta Suplicy (PT)
 2. Ana Rita   (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Petecão   (PSD) (3)

VAGO (1)

 1. Eunício Oliveira   (PMDB)
 2.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM) (1)  1.

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. Nº 172/11-CDH, que comunica a nova composição da Subcomissão, com o não preenchimento da segunda vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 1º.11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 02.05.2011, foi lido o Of. 150/2011-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 12.04.2011; a designação das Senadoras Ângela
Portela e Lídice da Mata como membros titulares e das Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação dos Senadores Sérgio Petecão e João Alberto Souza como membros titulares e do Senador Eunício Oliveira como membro
suplente do Bloco Parlamentar PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Subcomissão; e a eleição das Senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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 (1,7)

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 (8)

Marcelo Crivella (PRB)
1. Ana Rita   (PT)
2. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
VAGO (5)

Paulo Davim (PV)
1. Garibaldi Alves   (PMDB) (6)

2. VAGO (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. Vago, em 28.12.2011, em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
8. Em 28.12.2011, vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
*. 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
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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)
Wellington Dias   (PT)

1. Angela Portela (PT)
2. Gleisi Hoffmann (PT) (2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Sérgio Petecão   (PSD) (4)

Paulo Davim (PV)
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.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nº 80/2011, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de desenvolver ações de combate às formas contemporâneas de escravidão. 

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Aprovação do Requerimento:  02/06/2011

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br



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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF) (2)

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

Anibal Diniz (PT)
Eduardo Suplicy   (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (5,7)

Sérgio Souza (PMDB) (6,9,10)

Cristovam Buarque (PDT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Jorge Viana   (PT)
3. Lindbergh Farias   (PT) (4)

4. Marcelo Crivella   (PRB)
5. Pedro Taques (PDT) (17)

6. João Capiberibe (PSB) (16)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Luiz Henrique (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Pedro Simon (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)

1. Lobão Filho (PMDB)
2. Romero Jucá (PMDB)
3. Ana Amélia   (PP)
4. Roberto Requião   (PMDB)
5. Ricardo Ferraço   (PMDB)
6. Lauro Antonio (PR) (13,14,15)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Paulo Bauer (PSDB) (3)

José Agripino   (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Cyro Miranda   (PSDB)
3. Clovis Fecury (DEM) (11)

PTB
Fernando Collor
Gim Argello

1. Mozarildo Cavalcanti
2. Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

PR (12)

Blairo Maggi 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.
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******. 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)

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Reuniões: quintas-feiras, às 10h - Plenário nº 7 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE´s nº 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".

Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br



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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMP. DA RIO +20 E DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nº 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de normas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF) (2)

VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ) (2)

Instalação: 19/04/2011

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

Cristovam Buarque (PDT)
Lindbergh Farias   (PT)

1. Blairo Maggi   (PR)
2. Sérgio Souza (PMDB) (3,5)

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

1. Marcelo Crivella   (PRB)
2. Inácio Arruda   (PC DO B)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) 1. Randolfe Rodrigues   (PSOL) (1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Of. nº 27/20110-CRE/PRES)
2. Em 26.05.2011, foi lido o Ofício nº 061/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 19 de abril do ano em curso, dos Senadores Cristovam
Buarque e Francisco Dornelles para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
3. Em 08.06.2011, lido ofício da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
4. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. nº 134/2011 - GLDBAG)
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da CRE, informando o aditamento do RRE nº 3/2007 pelo RRE nº 10/2011-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável - Rio +20.
***. Em 14.4.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam
Buarque, Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio Nunes Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi,
Gleisi Hoffmann, Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Rio +20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
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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)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Jorge Viana   (PT)
2. Marcelo Crivella   (PRB)

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

1. Ana Amélia   (PP)
2. VAGO

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO 1. José Agripino   (DEM) (1)

Notas:
1. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Ofício nº 157/2011-CRE/PRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 18.08.2011, foi lido o Ofício nº 171/2011 - CRE/PRES comunicando a eleição, no dia 11 de agosto do ano em curso, dos Senadores Luiz Henrique
e Marcelo Crivella para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente.
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 14.07.2011, foi lido o Ofício nº 155/2011-CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores
Jorge Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e
a Senadora Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o
Senador Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.
***. Em 08.12.2011, foi lido o Of. 219/2011-CRE/PRES, que comunica nova composição da Subcomissão, designando os Senadores Blairo Maggi e
Delcídio do Amaral como membros titulares e dos Senadores Jorge Viana e Marcelo Crivella como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo,
os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e a Senadora Ana Amélia como membro suplente do Bloco Parlamentar da
Maioria, e o Senador José Agripino como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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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)
Jorge Viana (PT)
Delcídio do Amaral (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B) (5,9)

1. Marcelo Crivella   (PRB)
2. Acir Gurgacz (PDT)
3. Cristovam Buarque (PDT)
4. Sérgio Souza (PMDB) (3,6,10)

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

1. Lobão Filho (PMDB)
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)
*. 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.
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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)
Delcídio do Amaral (PT)
Jorge Viana (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
Acir Gurgacz (PDT)
João Capiberibe (PSB) (19)

Inácio Arruda   (PC DO B)

1. Humberto Costa (PT)
2. José Pimentel (PT)
3. Wellington Dias   (PT)
4. Marcelo Crivella   (PRB)
5. Pedro Taques (PDT)
6. Rodrigo Rollemberg (PSB)
7. Vanessa Grazziotin   (PC DO B)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Valdir Raupp   (PMDB)
Waldemir Moka   (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Eduardo Braga (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)
Francisco Dornelles (PP)

1. Romero Jucá (PMDB)
2. Sérgio Souza (PMDB) (3,4,11)

3. Roberto Requião   (PMDB)
4. João Alberto Souza   (PMDB) (10)

5. VAGO (12)

6. Casildo Maldaner   (PMDB)
7. Lauro Antonio (PR) (16,17,18)

8. Ivo Cassol (PP) (6,7,13,14)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Cyro Miranda   (PSDB) (2,5)

Demóstenes Torres (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
3. Alvaro Dias   (PSDB) (5,8)

4. Jayme Campos (DEM)

PTB
Fernando Collor
Mozarildo Cavalcanti

1. Armando Monteiro
2. João Vicente Claudino

PR (15)

Blairo Maggi 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.
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***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 40, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CI.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 27, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer como
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CI.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 56, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão Filho,
Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá, Gilvam
Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular; e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh
Farias, Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arruda como membros titulares;
e os Senadores Humberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
1. Em 17.03.2011, a Comissão reunida elegeu a Senadora Lúcia Vânia Presidente e o Senador Blairo Maggi Vice-Presidente deste colegiado (OF. nº
003/2011 - CI).
2. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão (Of. nº 058/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
5. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nº 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mário Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
6. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
7. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. nº 223/2011-GLPMDB).
8. Em 1º.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Of. nº 151/11-GLPSDB).
9. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
10. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos termos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, conforme OF. Nº 208/2011-GSJALB.
11. Em 06.10.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. nº 272/2011 - GLPMDB).
12. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
13. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Of. nº 656/2011-GSICAS).
14. Em 16.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 294/2011).
15. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
16. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
17. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. Nº 308/2011-GLPMDB).
18. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
19. Em 08.12.2011, o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares. (Of. nº 148/2011-GLDBAG)
20. Vaga cedida temporariamente ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 20/2012-GSRR).

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)

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

Walter Pinheiro   (PT)
Vicentinho Alves (PR) (1)

1. José Pimentel (PT)
2. Delcídio do Amaral (PT)

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

1. Ivo Cassol (PP)
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.
*. 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) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Lauro Antonio  (PR-SE) (1,22,23,28)

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

Wellington Dias   (PT) (3)

Ana Rita (PT)
Vanessa Grazziotin   (PC DO B)
João Durval (PDT)
Lídice da Mata (PSB)

1. Paulo Paim (PT)
2. Zeze Perrella   (PDT) (8,12)

3. José Pimentel (PT) (2)

4. Acir Gurgacz (PDT)
5. Rodrigo Rollemberg (PSB) (15)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Ana Amélia   (PP)
Lauro Antonio   (PR) (22,23,24,26)

Vital do Rêgo   (PMDB)
VAGO (17)

Ciro Nogueira (PP)
Benedito de Lira (PP)

1. João Alberto Souza   (PMDB) (14)

2. Lobão Filho (PMDB)
3. VAGO (4)

4. Eunício Oliveira   (PMDB)
5. Ivo Cassol (PP) (9,10,18,19)

6. Ivonete Dantas (PMDB) (25,27)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cássio Cunha Lima   (PSDB) (6,13,21)

Cícero Lucena   (PSDB)
Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Lúcia Vânia (PSDB)
2. VAGO (7)

3. José Agripino   (DEM) (5)

PTB
Mozarildo Cavalcanti 1. Armando Monteiro

PR (20)

Vicentinho Alves 1. Magno Malta

PSD PSOL
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.
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. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, conforme Ofício nº
130/2011, aprovado na sessão de 07.12.2011.
26. Em 07.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Of. 20/2011-GLPR)
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.

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

Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br



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

9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Wellington Dias  (PT-PI) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador 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)
Lídice da Mata (PSB)

1. José Pimentel (PT)
2. Magno Malta (PR)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Lauro Antonio   (PR) (4,5)

Vital do Rêgo   (PMDB)
1. Ciro Nogueira (PP)
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



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)
Vicentinho Alves (PR)

1. Acir Gurgacz (PDT)
2. VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Ana Amélia   (PP)
Ivo Cassol   (PP) (4,6,7,8)

1. Mozarildo Cavalcanti (PTB)
2. Lobão Filho   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2) 1. Lúcia Vânia (PSDB)

Notas:
1. Em 12.04.2011 a Subcomissão reunida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e o Senador Vicentinho Alves, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente deste colegiado.
2. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nº
113/2011-GLPSDB).
3. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
4. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassol licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS nºs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
5. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
6. Em 18.08.2011, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (OF. Nº 162/2011-PRES/CDR).
7. Em 14.11.2011, vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
nº 656/2011-GSICAS).
8. Em 22.11.2011, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) na Comissão (OF. Nº
339/2011-PRES/CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nº 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.

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

Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Zeze Perrella (PDT-MG) (1,4,7)

Designação: 14/06/2011

Instalação: 05/07/2011

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

Zeze Perrella   (PDT) (2,6)

Lídice da Mata (PSB)
1. José Pimentel (PT)
2.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Vital do Rêgo   (PMDB)
VAGO (8)

1. VAGO (9)

2. Eunício Oliveira   (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5) 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.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 1º.09.2011, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro.
5. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
6. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. nº 220/2011-PRES/CDR).
7. Em 20.09.2011, foi lido o Ofício nº 221/2011-PRESCDR comunicando a eleição do Senador Zeze Perrella para vice-presidente da Subcomissão.
8. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
9. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nºs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Ofício nº 85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, Eunício Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282

Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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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)
Antonio Russo (PR) (8,11,23,25)

Zeze Perrella   (PDT) (12,17)

Acir Gurgacz (PDT)
Rodrigo Rollemberg (PSB) (5)

1. Angela Portela (PT)
2. Eduardo Suplicy (PT)
3. Walter Pinheiro   (PT)
4. João Durval   (PDT)
5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Waldemir Moka   (PMDB)
Casildo Maldaner   (PMDB)
Lauro Antonio   (PR) (26,27,28)

Ana Amélia   (PP)
Ivo Cassol   (PP) (13,14,20,21)

Benedito de Lira (PP)

1. Ivonete Dantas (PMDB) (29,30)

2. Roberto Requião   (PMDB)
3. Valdir Raupp   (PMDB)
4. Luiz Henrique   (PMDB)
5. Ciro Nogueira (PP)
6. João Alberto Souza   (PMDB) (18)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro (PSDB) (4)

Cyro Miranda   (PSDB)
Jayme Campos (DEM)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2. Alvaro Dias   (PSDB) (3,10,15)

3. Clovis Fecury (DEM) (7,19)

PTB
Sérgio Souza (PMDB) (1,9) 1. Mozarildo Cavalcanti (6)

PR (22)

Clésio Andrade (S/PARTIDO) (24) 1. Blairo Maggi

PSD/PSOL (33)

Sérgio Petecão   (PSD) (32) 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).
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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 Clésio Andrade é designado membro titular do PR na Comissão, em decorrência da revisão da cálculo da
proporcionalidade da participação do Partido (Of. Leg. 017/2011 GLPR).
25. 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).
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 12h -

Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA

Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA nº 8/2011, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira. 

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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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 ) (8)

Angela Portela (PT)
Anibal Diniz (PT)
Walter Pinheiro   (PT)
João Capiberibe (PSB) (9,10,18)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Delcídio do Amaral (PT)
2. Paulo Paim (PT)
3. Cristovam Buarque (PDT) (11,13)

4. Lídice da Mata (PSB)
5. Marcelo Crivella   (PRB) (1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PV, PSC )
Eduardo Braga (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB)
Vital do Rêgo   (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)
Eunício Oliveira (PMDB)

1. Sérgio Souza (PMDB) (3,5,12)

2. Luiz Henrique   (PMDB)
3. Ricardo Ferraço   (PMDB)
4. Renan Calheiros   (PMDB)
5. Ivo Cassol (PP) (6,7,14,15)

6. Benedito de Lira (PP)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda   (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
José Agripino   (DEM)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2. Cícero Lucena (PSDB)
3. Maria do Carmo Alves (DEM)

PTB
Gim Argello 1. Fernando Collor

PR (16)

Alfredo Nascimento (4,17) 1. João Ribeiro (17)

PSD PSOL
1. (19)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Ofício nº 1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
**. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Ofício nº 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
***. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 30, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CCT.
****. Em 17.02.2011, foi lido o Ofício nº 23, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
*****. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 53, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Eunício Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
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******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 25, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Aníbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcídio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
*******. Em 22.02.2011, foi lido o Ofício nº 12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Carmo Alves como membro suplente, para compor a CCT.
********. Em 23.02.2011, foi lido o Ofício nº 26, de 2011, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando o Senador Marcelo Crivella como
membro suplente, para compor a CCT.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.nº 026/2011-GLDBAG).
2. Em 02.03.2011, a Comissão reunida elegeu os Senadores Eduardo Braga e Gim Argelo, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
4. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme
Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.
5. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDB/PP/PSC/PMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. nº 141/2011-GLPMDB).
6. Em 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. 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 18.08.2011, o Senador Pedro Taques deixa de compor a Comissão (Of. nº 99/11-GLDBAG).
10. 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)
11. 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).
12. 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).
13. 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).
14. 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).
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
17. 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).
18. 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).
19. Em 16.02.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro suplente do PSD/PSOL na Comissão (Of. nº 6/2012 - GLPSD).
20. 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): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: quartas-feiras, às 8h45 -

Telefone(s): 3303-1120
Fax: 3303-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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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
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes

PRESIDENTE: (1)

VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos  (DEM-MT) (1)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral: 23/11/2005
6ª Eleição Geral: 06/03/2007
7ª Eleição Geral: 14/07/2009
8ª Eleição Geral: 26/04/2011

TITULARES SUPLENTES
PMDB

Lobão Filho (MA)
João Alberto Souza (MA) (3)

Renan Calheiros   (AL)
Romero Jucá (RR)

1.
2. VAGO (4)

3. Valdir Raupp   (RO)
4. Eunício Oliveira   (CE)

PT
Humberto Costa (PE)
Wellington Dias   (PI)
José Pimentel (CE)

1. Anibal Diniz (AC)
2. Walter Pinheiro   (BA)
3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)
Cyro Miranda   (GO)

1. Paulo Bauer (SC)
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)
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Vital do Rêgo (PMDB/PB)

Atualização: 08/11/2011
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho, realizada em 27/04/2011.
2. Em 27.06.2011, lido o Ofício da Senadora Marisa Serrano comunicando, nos termos do art. 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renúncia a seu
mandato, em razão de ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
3. Em 29.09.2011, foi lido, na Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado Federal, o OF. GSJALB nº 0208/2011, do Senador João Alberto Souza,
comunicando, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o afastamento do exercício do mandato para assumir o cargo
de Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais da Casa Civil do Estado do Maranhão (Diário Oficial do Estado do Maranhão nº 186, de
26.09.2011).
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago( PMDB-PB) ter deixado o mandato.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)

Número de membros: 5 titulares

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Waldemir Moka   (PMDB/MS)   PMDB

 Delcídio do Amaral   (PT/MS)   PT

 Mozarildo Cavalcanti   (PTB/RR)   PTB

 Demóstenes Torres   (DEM/GO)   DEM

 Benedito de Lira   (PP/AL)   PP

Atualização:  26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

4) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL

(Ato da Comissão Diretora nº 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005)

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

Atualização:  26/04/2011

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

5) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PC DO B-AM) (6)

VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 03/12/2001
2ª Designação: 26/02/2003
3ª Designação: 03/04/2007
4ª Designação: 12/02/2009
5ª Designação: 11/02/2011

MEMBROS
PMDB

Ivonete Dantas   (RN) (10)

PT
Ana Rita   (ES) (9)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (3)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (5)

PR
Clésio Andrade   (S/PARTIDO-MG) (8)

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

Eduardo Amorim   (SE) (7)

PPS

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC)

PV
Paulo Davim (RN)

Atualização:  28/12/2011
Notas:
1. Indicado para ocupar a vaga do PP, conforme Of.nº 070/2011-GSFD, de 15.02.2011, lido na sessão da mesma data.
2. 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. Indicado para ocupar a vaga do PR, conforme Of. Leg. nº 020/2011-GLPR, de 13.12.2011, lido na sessão da mesma data.
9. Indicada para ocupar a vaga do PT,conforme Of. nº 063/2011-GLDPT, 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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258

E-mail:scop@senado.gov.br



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

6) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senador Armando Monteiro (PTB-PE) (13)

VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) (13)

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

MEMBROS
PMDB

Waldemir Moka   (MS) (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) (11)

PP
Ivo Cassol (RO) (16)

PDT

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF) (12)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE) (4)

PSOL
VAGO (14,15)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (3,17)

PPS



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

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC) (2)

PV
Paulo Davim (RN) (5)

Atualização:  06/12/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 086/2011, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal de 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 117, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 55, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 05, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 52/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of nº 74/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 023/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
8. Designado para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 024/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 64, de 23/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PSDB, nos termos do Of. nº 054/2011, lido na sessão do Senado Federal de 23/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of. Leg. 004/2011-GLPR, de 17/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
12. Designado para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 003/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
13. Eleito na 1ª Reunião de 2011, realizada em 03/05/2011.
14. Designado para ocupar a vaga cedida pelo PSOL ao PSDB, nos termos dos Ofs. nºs 118/2011, da Liderança do PSDB, e 213/2011 da Liderança do
PSOL, respectivamente, lidos na sessão do Senado Federal do dia 19/05/2011.
15. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1º.09.2011.
16. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 77/2011-GLDPP, de 24/11/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
17. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

7) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA

(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)

Número de membros: 16 titulares

PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES) (15)

VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim  (PV-RN) (14)

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

MEMBROS
PMDB

Pedro Simon (RS) (7)

PT
Ana Rita   (ES) (9)

PSDB
Cícero Lucena   (PB) (11)

PTB
João Vicente Claudino   (PI) (10)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (8)

PR
Blairo Maggi (MT) (12)

PP
Ana Amélia   (RS) (6)

PDT

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF) (13)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE) (2)

PSOL
VAGO (16,18)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (5,17)

PPS



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

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.

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) (14)

VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 14/03/2011

MEMBROS
PMDB

Casildo Maldaner   (SC) (5)

PT
Jorge Viana   (AC) (9)

PSDB
Cyro Miranda   (GO) (11)

PTB
Gim Argello (DF) (10)

DEM
Maria do Carmo Alves   (SE) (8)

PR
Clésio Andrade   (S/PARTIDO-MG) (12)

PP
Ciro Nogueira   (PI) (6)

PDT
Cristovam Buarque (DF) (15)

PSB
Lídice da Mata   (BA) (13)

PC DO B
Vanessa Grazziotin (AM) (3)

PSOL

PRB
Marcelo Crivella   (RJ) (1)

PSC
Eduardo Amorim   (SE) (4,16)

PPS



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

PMN
Sérgio Petecão   (PSD-AC) (7)

PV
Paulo Davim (RN) (2)

Atualização:  06/12/2011
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PRB, nos termos do Of.nº 88/2011-GSMC, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 14/03/2011.
2. Designado para ocupar a vaga do PV, nos termos do Of. nº 53, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
3. Designada para ocupar a vaga do PC do B, nos termos do Of. nº 04, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
4. Designado para ocupar a vaga do PSC, nos termos do Of. nº 56, de 02/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 15/03/2011.
5. Designado para ocupar a vaga do PMDB, nos termos do Of. nº 75/2011, de 14/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
6. Designado para ocupar a vaga do PP, nos termos do Of. nº 14/2011, de 15/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
7. Designado para ocupar a vaga do PMN, nos termos do Of. nº 114/2011, de 03/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 16/03/2011.
8. Designada para ocupar a vaga do DEM, nos termos do Of. nº 025/2011-GLDEM, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
9. Designado para ocupar a vaga do PT, nos termos do Of. nº 24/2011-GLDPT, de 22/03/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
10. Designado para ocupar a vaga do PTB, nos termos do Of. nº 72/2011-GLPTB, de 28/03/2011, lido na sessão do Senado Federal do dia 29/03/2011.
11. Designado para ocupar a vaga do PSDB, em substituição ao Senador Paulo Bauer, nos termos do Of.nº 79/11-GLPSDB, lido na sessão do Senado
Federal do dia 05/04/2011.
12. Designado para ocupar a vaga do PR, nos termos do Of.nº 006/2011-GLPR, lido na sessão do Senado Federal do dia 07/04/2011.
13. Designada para ocupar a varga do PSB, conforme Of. nº 004/2011-GSACV, de 13/04/2011, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.
14. Eleita na 1ª Reunião de 2011, realizada em 04/05/2011.
15. Designado para ocupar a vaga do PDT, nos termos do OF. GLPDT nº 026/2011, de 05/05/2011, lido na sessão do Senado Federal desta data.
16. Em 30/11/2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se por 121 dias, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, a partir dessa data,
conforme RQS nºs 1.458 e 1.459, de 2011, lidos e aprovados na sessão da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61)3303-5255 Fax:(61)3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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)

Presidente: Senador Roberto Requião 6

Vice-Presidente: Deputado Antônio Carlos Mendes Thame 6

Vice-Presidente: Senadora Ana Amélia 6

Instalação: 31.08.2011 

Deputados
Titulares Suplentes 

PT
Benedita da Silva Bohn Gass 

Dr. Rosinha Newton Lima 

Emiliano José Sibá Machado 

Jilmar Tatto Weliton Prado 

Paulo Pimenta Zé Geraldo 

PMDB
Íris de Araújo Fátima Pelaes 

Marçal Filho Gastão Vieira 

Moacir Micheletto Lelo Coimbra 
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